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Nota Introdutória
A equipa de autoavaliação definiu para este ano letivo um modelo de trabalho que procurou ir ao encontro
dos processos de evolução tecnológica e da integração transversal das tecnologias de informação e
comunicação vividos num contexto de pandemia. Pretendeu-se avaliar os processos de inovação através do
digital, para adequá-las aos contextos e desafios atuais da nossa sociedade.

O Plano de Ensino a Distância do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa traçou, de forma sintética, as
linhas orientadoras para as atividades pedagógicas para um contexto de pandemia, nunca antes vivido. O
Projeto Selfie (sigla de «Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational
technologies» ou a autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz fomentando a inovação através de
tecnologias educativas) foi ainda utilizado como ferramenta para reunir as opiniões dos alunos, dos
professores e dos dirigentes escolares sobre a forma como as tecnologias são utilizadas na escola. Esta
recolha foi feita com recurso a breves afirmações e perguntas numa escala de concordância simples de 1 a
5. As afirmações abrangeram áreas como a liderança, as infraestruturas, a formação dos professores e a
competência digital dos alunos.

A equipa de autoavaliação é 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 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;
- 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:
Página 2 de 15

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 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); 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.

Caracterização da Amostra (E@D)

Neste âmbito, foram aplicados questionários aos elementos que compõem a comunidade educativa
(diferentes para cada público-alvo). A equipa de autoavaliação decidiu aplicar os questionários ao universo
do agrupamento.

Período de aplicação: 08/03/2021 a 20/03/2021

Números totais: 4057 inquéritos enviados, dos quais 1700 foram respondidos (42% do total)

Docentes: Total de Inquéritos entregues: 261 (163 respondidos, o que representa 63% do total).

Alunos das EB2,3 e Secundária Pinheiro e Rosa: total de inquéritos solicitados: 1490 (637 respondidos, o
que representa 43% do total).
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Encarregados de educação do 1ºCiclo: Total de Inquéritos entregues: 816 (405 respondidos, o que
representa 50% do total).

Encarregados de educação das EB2,3 e Secundária Pinheiro e Rosa: Total de Inquéritos entregues: 1490
(495 respondidos, o que representa 33% do total).
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Caracterização da Amostra (SELFIE)

Os inquéritos Selfie foram aplicados aos alunos a partir do 4ºano e aos docentes.
Período de aplicação

26/04/2021 a 19/05/2021

Participação
Dirigentes

Nível de ensino

Professores

Alunos

Convidados

Participação

%

Convidados

Participação

%

Convidados

Participação

%

1º ciclo

8

5

63

40

35

88

250

226

90

2º, 3.º Ciclo e
Secundário

22

13

59

98

89

91

447

672

150

C - Análise dos resultados dos Inquéritos por domínio

A - História Digital da Escola: Diagnóstico
Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]
Valores médios
1º ciclo
2º, 3.º Ciclo e Secundário

Dirigentes

Professores

Alunos

3,8
3,6

3,7
3,2

4,1
3,2

C: Infraestruturas e equipamentos

Média
Global

C1

Infraestruturas

C2

Dispositivos digitais para o ensino

C3

Acesso à Internet

C5

Apoio técnico

C7

Proteção de dados

C8

Dispositivos digitais para a aprendizagem

C11 op

FRATURA DIGITAL: medidas para identificar os desafios

C12 op

FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios

C13 op

Trazer o próprio dispositivo

C14 op

Espaços físicos

C16 op

Bibliotecas/repositórios online

3,6
3,6
3,6
3,5
3,9
3,6
3,6
3,6
3,0
3,1
3,2
3,6

Média

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa [Dados da Escola]
Em %
1º ciclo
2º, 3.º Ciclo e Secundário

Computador
90
90

Internet
70
80
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Serviços Digitais
Assinale com um X
Sumários digitais
Controlo de ausências
Contato com Encarregados de Educação

Sim
X
X
X

Não

Gestão de sistemas

- Sistema de comunicação: Moodle e email.
- Inovar Alunos para gestão de: sumários, faltas, DL54, avaliações, disciplina
- Gestão do processo ensino/aprendizagem: Google GSuite Educação

B - História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica
Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]
Valores médios dos resultados (1 a 5)
Pedagogia: Apoio e Recursos
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula
Práticas de Avaliação
Competências Digitais dos Alunos

Dirigentes
3,6
3,2
2,8
3,5

E: Pedagogia - apoios e recursos
E1

Recursos educativos online

E2

Criação de recursos digitais

E3

Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais

E4

Comunicação com a comunidade escolar

Média

Professores
3,9
3,5
3,2
3,5

F: Pedagogia - aplicação em sala de
aula

Média
Global

3,9
3,5
3,4
4,1
3,7

Alunos
----3,3
----3,7

F1

Adaptação às necessidades dos alunos

F3

Promoção da criatividade

F4

Envolvimento dos alunos

F5

Colaboração entre os alunos

F6

Projetos transdisciplinares

3,4
3,3
3,4
3,2
3,1
Média

G1

Avaliação de aptidões

G3

Feedback em tempo útil

G5

Autorreflexão sobre a aprendizagem

G7

Feedback aos outros alunos

H: Competências digitais dos alunos

Média
Global

G: Práticas de avaliação

Média

Média
Global

3,3

Média
Global

3,2
3,1
2,9
2,7

H1

Comportamento seguro

H3

Comportamento responsável

H5

Controlo da qualidade das informações

H7

Dar crédito ao trabalho dos outros

3,0

H9

Criação de conteúdos digitais

H10

Aprender a comunicar

3,7
3,8
3,5
3,2
3,3
3,7

Aptidões digitais em várias disciplinas

3,2

Aprender codificação ou programação

2,9

Resolução de problemas técnicos

3,0

H12
op
H13
op
H15
op

Média

3,5
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Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área
Recursos digitais
Ensino e aprendizagem
Avaliação
Capacitação dos aprendentes
Promoção da competência digital dos aprendentes

Nível 1
33,2%
41,3%
41,3%
27,9%
38%

Nível 2
55,8%
49,5%
52,4%
47,1%
55,8%

Nível 3
11%
9,1%
6,3%
25%
6,3%

Comentários e reflexão

Para todas as áreas, o Nível 2 de competência dos docentes é o que apresenta percentagens mais
elevadas, seguindo-se o Nível 1 e por último o Nível 3;
No Nível 2, o nível A1 apresenta uma % baixa, relativamente ao A2. No Nível 3, os níveis B1 e B2
apresentam mais ou menos a mesma %. No Nível 3, o nível C2 apresenta uma % mínima;
Ao analisar os dados globais do Selfie, podemos concluir que a maioria dos docentes tem vindo a
desenvolver as competências nas várias áreas, sendo as que necessitam de maior atenção:
- Autorreflexão sobre a aprendizagem;
- Feedback aos outros alunos;
- Aprender codificação ou programação;
- Resolução de problemas técnicos;
A construção de comunidades virtuais de aprendizagem no Agrupamento poderá ser uma solução para
as áreas que necessitam de maior atenção, bem como a criação de um banco de recursos a partilhar e
com a divulgação de boas práticas. As TIC funcionam ainda como ferramenta para agilizar a comunicação
entre profs/alunos e serviços administrativos.

C - História Digital da Escola: Dimensão Organizacional
Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]
Valores médios dos resultados (1 a 5)
Liderança
Colaboração e trabalho em rede
Desenvolvimento profissional contínuo

Dirigentes
3,3
3
3,6

A: Liderança

Média
Global

A1

Estratégia digital

A2

Desenvolvimento da estratégia com os professores

A3

Novas formas de ensino

A4 op

Tempo para explorar o ensino digital

3,3
3,4
3,6
2,8

Média

3,3

Professores
3,5
3,3
3,5

Alunos
----3,4
-----

B: Colaboração e trabalho em rede

Média
Global

B1

Análise dos progressos

B2

Debate sobre a utilização de tecnologias

B3

Parcerias

3,1
3,1
3,4

B4 op

Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à
distância

3,0

Média

3,2
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D: Desenvolvimento profissional
contínuo
D1

Necessidades de DPC

D2

Participação em ações de DPC

D3

Partilha de experiências

Média
Global

3,2
3,9
3,6
Média

3,6

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área
Envolvimento profissional

Nível 1
27,9%

Nível 2
64,3%

Nível 3
7,7%

Competências Digitais Comunidade Educativa

Encarregados de Educação
Verificou-se um incremento da utilização de plataformas digitais no apoio aos seus educandos durante os
dois momentos de E@D;
Revelam mais dificuldades os EE do meio rural;
Existem Grupos WhatsApp pais/professores, para rápida comunicação;
Pessoal não docente
A maioria do pessoal não docente utiliza o email e/ou plataformas digitais.

Sistemas de informação à gestão

O Agrupamento utiliza plataformas da INOVAR para a Gestão e outras para controlo de compras/cartões
ou entradas.

Comentários e reflexão

Ao analisar os dados globais, podemos concluir que a maioria dos docentes tem vindo a desenvolver as
competências nas várias áreas, sendo as que identificam como mais problemáticas:
- Tempo para explorar o ensino digital;
- Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância;
A atribuição no horário dos professores de um tempo para partilha de boas práticas e exploração/criação
de recursos digitais seria uma forma de promover a partilha, o trabalho cooperativo e a criação de
conteúdos entre os docentes.
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Durante os dois períodos de E@D devido à pandemia, notou-se uma aquisição e desenvolvimento de
competências digitais extraordinária por parte de alunos, docentes e até Encarregados de Educação,
sobretudo no que diz respeito a consulta de email, ligação à Classroom por videoconferência, partilha de
ecrã/documentos, maior autonomia nas pesquisas orientadas ou de interesse;
Durante os dois períodos de E@D, verificou-se que a questão da avaliação foi sempre complicada, visto
que muitos alunos não entregaram as tarefas que se selecionaram para esse fim, consideravam ter pouco
tempo para testes online e noutros casos a autoria poderia estar em causa;
A diferenciação nos materiais digitais é necessária aos alunos já abrangidos com acomodações
curriculares, em especial os PLNM. A comunicação com estes alunos já difícil em contexto de sala de aula,
tornando-se quase impraticável no E@D e a sua desmotivação é assinalável;

D- Avaliação do Plano E@D

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. Os professores lecionaram novos conteúdos utilizando vários recursos e/ou
ferramentas para os avaliar. Os professores deram feedback do trabalho realizado e respetivas soluções.
Consideram terem sentido dificuldade na credibilidade dos trabalhos apresentados o que condicionou a
avaliação.
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.

2.

Relação pedagógica com os alunos no E@D

De uma forma geral, nas aulas, o clima foi adequado à aprendizagem cumprindo a normas sociais. A relação
pedagógica ressente-se, uma vez que para conversas importantes fora do âmbito da sala de aula não há
ambiente favorável nem condições. Apesar de ter estimulado a troca de mensagens eletrónicas, a
comunicação ficou inevitavelmente mais fria. 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.
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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. Existiu uma maior motivação para aprender e realizar as tarefas,
apesar das dificuldades e do ritmo de realização condicionar os prazos de realização das mesmas.

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. 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.
Revelou-se bastante positiva a possibilidade dos alunos com Medidas Adicionais/Adequações curriculares
significativas terem tido acesso a computador para o E@D pois observou-se:
- Melhoria significativa na assiduidade/frequência dos ambientes da turma (sessões síncronas) não
perdendo o contacto nem com os seus professores, nem com os seus colegas; a par disso, alguns ainda
tiveram mais tempo de acompanhamento pelo CAA em modo de E@D pois os horários dos docentes de
educação especial foram adaptados à nova realidade, garantindo diversidade de respostas de acordo com
as necessidades;
A diferenciação é necessária aos alunos já abrangidos com acomodações curriculares, em especial os PLNM.
A comunicação com estes alunos, já difícil em condições normais, torna-se quase impraticável e a sua
desmotivação é assinalável.

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
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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.
O uso de ferramentas digitais é muito apreciado pelos alunos (mentimeter, quizizz, genially, kahoot,
Jamboard, Ebook, ppt, vídeos, links didáticos, Khan Academy, Escola Virtual e afins).

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. Refletir sobre processos organizativos,
pedagógicos e tecnológicos que com recurso a ferramentas e a ambientes digitais promovam a qualidade
do processo educativo neste 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. Envolver os docentes em comunidades de prática, suportadas
em trabalho colaborativo e interdisciplinar, estimulando a reflexão, a partilha e a utilização crítica do digital
em contexto educativo. 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 desenvolveu a competência digital da organização educativa e os processos de mudança
para a melhoria da qualidade do trabalho. 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 e se estas técnicas serão utilizadas no futuro pós-pandemia.
Tal como no ano anterior 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. Ao contrário da frequência presencial na escola, o ensino a distância implicou
custos para o Estado (Kits Digitais para os alunos mais desfavorecidos) e para as famílias, quer no
computador onde obter e efetuar os exercícios escolares, 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.
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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.
É importante que os professores num futuro pós-pandemia assumam papéis administrativos das
plataformas digitais e mantenham contacto frequente com os alunos por esta via, 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. Para os próximos anos letivos foi
concebido e será implementado um PADDE (Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola) nos
contextos das diferentes escolas a partir destes diagnósticos realizados com o Check-In e SELFIE.

A equipa de autoavaliação em 2015 deu início a um processo de avaliação interna no Agrupamento Pinheiro
e Rosa que integrou o modelo Common Assessment Framework (CAF) que, desde o primeiro ano, teve como
objetivo avaliar e agir sobre o desempenho da organização, definindo ações de melhoria ou de consolidação,
em 2016. No ano de 2017 foi realizado um balanço intercalar das Ações de Melhoria. O principal objetivo foi
conhecer com rigor a situação da organização escolar, após ter sido aplicado o Plano de Melhoria, avaliando
e monitorizando periodicamente as atividades que evoluíram satisfatoriamente, as que estagnaram e as que
ainda deviam ser melhoradas.

Após ter completado este ciclo, a equipa da Avaliação Interna em 2017 propôs que se iniciasse um novo
modelo de autoavaliação “Framework de Desempenho Pedagógico”. Pretendeu-se com esta nova
metodologia aferir o desempenho global da organização ao nível pedagógico e contribuir para a melhoria
contínua de cada professor. Neste novo Modelo, os alunos são implicados nos resultados da escola e na
participação cívica em modelos de melhoria. Pretendeu-se também contribuir para a definição do Plano de
Formação da organização escolar a nível pedagógico e da relação interpessoal. Com este Modelo pretendeuse possibilitar aos atores uma ferramenta de auto-regulação Docente.

Para o próximo ano letivo, após dois anos em que a equipa da autoavaliação esteve essencialmente a
monitorizar o Plano E@D e o uso das tecnologias no Agrupamento, propõe-se retomar o modelo Common
Assessment Framework (CAF) para dar início a um novo ciclo de avaliação. A plataforma SELFIE continuará a
ser usada como ferramenta para aferição da evolução do PADDE do Agrupamento.
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Caracterização da Amostra
Neste âmbito, foram aplicados questionários aos elementos que compõem a comunidade educativa (diferentes para
cada público-alvo). A equipa de autoavaliação decidiu aplicar os questionários ao universo do agrupamento.
Números totais: 4057 inquéritos enviados, dos quais 1700 foram respondidos (42% do total)

Docentes: Total de Inquéritos entregues: 261 (163 respondidos, o que representa 63% do total).

Alunos das EB2,3 e Secundária Pinheiro e Rosa: total de inquéritos solicitados: 1490 (637 respondidos, o que
representa 43% do total).

Encarregados de educação do 1ºCiclo: Total de Inquéritos entregues: 816 (405 respondidos, o que representa 50%
do total).

Encarregados de educação das EB2,3 e Secundária Pinheiro e Rosa: Total de Inquéritos entregues: 1490 (495
respondidos, o que representa 33% do total).

Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Alunos 2º.3º Ciclos e Sec. do Agrupamento

Relativamente ao E@D:
Considero que a quantidade de tarefas/exercícios solicitadas/os pelos professores é...
Relativamente ao tempo que te foi sendo dado para realizar as tarefas no E@D
Tendo em consideração a matriz base das várias disciplinas e as sessões síncronas,
como consideras a relação entre sessões síncronas e assíncronas?
Relativamente ao E@D:

1 Insuf.
(%)

2
(%)

3 Adeq.
(%)

4
(%)

5 Excessiva
(%)

Total
Inq.

1
3
1

2
18
5

35
54
68

46
20
22

16
5
4

637

muito (%)

menos
(%)

o mesmo
(%)

mais tempo
(%)

Sem opinião
(%)

4

15

26

30

25

PC
(%)

Tablet
(%)

Telemóvel
(%)

Na Escola
(%)

Não acedo
(%)

Como consideras o tempo despendido no E@D (Ensino a Distância) em comparação
com o horário em aulas presenciais?
Relativamente ao E@D:
Como acedes à tua turma no Google Classroom?
Relativamente ao E@D:

Total Alunos: 1490 (43% inquéritos respondidos)

83

7

9

1

0

Nunca
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

Sempre
(%)

2

6

27

36

29

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

3
2
3
3

24
16
24
23

55
47
54
52

14
27
14
14

4
8
5
8

3

22

54

17

4

3
4

24
24

56
52

10
14

7
6

3

22

52

19

4

4
7

22
32

53
45

16
10

5
6

Tenho por hábito, nas sessões assíncronas, realizar os trabalhos solicitados pelos
professores
Relativamente ao E@D:
Como consideras o teu envolvimento no processo E@D?
Como consideras o envolvimento do teu Encarregado(a) de Educação?
Consideras que o envolvimento da escola no processo E@D (Ensino a Distância) 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?
A avaliação que te foi feita pela escola no E@D foi:
Como consideras a tua escola relativamente à forma como foi feito o balanço e dado
feedback do trabalho realizado pelos 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 no E@D?
Como consideras o conforto que sentiste com a situação de E@D?
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Sugestões relativas à relação pedagógica com a escola no E@D:
Menos trabalhos (12x)
Acabar o E@D (é um método de ensino diferenciado e que ajuda durante a pandemia mas é muito mais difícil entender a matéria);
Pelo menos 1/2 trabalhos por semana, em cada disciplina em vez de um tpc por aula ;
Os alunos sentem-se sobrecarregados. E este ano pelos vistos não temos "desculpa", o que nos preocupa;
Diminuir a quantidade de trabalhos para as aulas assíncronas e realizar mais exercícios durante as aulas síncronas para as to rnar mais dinamicas e diminuir a
sobrecarga de trabalhos autónomos;
Testes feitos pelo google forms e testes mais fáceis pois o tempo para fazer é pouco;
Os professores tentarem deixar a aula mais divertida;
Reduzir o tempo de aulas síncronas, para poder ter mais tempo para fazer os trabalhos de casa de ntro do horário escolar;
Diminuir um pouco a quantidade de trabalhos, principalmente de EV e ET;
Tentar não estar tanto tempo nos ecrãs, como por exemplo nos alunos e professores temos metade do dia inteiro sentados numa c adeira à frente de um ecrã,
e podia se criar atividades fora dos computadores etc;
Deveríamos ter menos aulas, pois passamos muito tempo em frente ao computador e isso faz mal à mente e ao corpo ;
Mais tempo para fazer os testes, pois testes que eram feitos no tempo normal em questão presen cial, neste momento em 45 minutos não é suficiente. Ou dão
mais tempo por exemplo a aula assíncrona, ou reduzem as perguntas;
Os alunos não conseguem terminar os trabalhos das aulas assíncronas durante as próprias aulas assíncronas, por diversos motiv os (condições de trabalho em
casa, excesso de trabalho para um curto espaço de tempo, etc);
Abrir o acesso á google meet aos alunos;
Métodos de ensino mais cativantes e interessantes;
sobrecarregar menos os alunos;
Ensinar mais com escola virtual e meter lá tarefas;
Não haver escola até à pascoa;
Menos trabalhos pois a nossa saúde mental agradece;
Temos muito trabalho, mas conseguimos lidar;
Os professores fossem mais compreensivos e podíamos ter só aulas de manhã porque as mães vão trabalhar à tarde;
Andam a enviar muito trabalho que não consigo fazer só nas aulas assíncronas, deveria ser mais ponderado o volume de trabalho;
Presencial é melhor;
Acho que alguns professores mandam muitos trabalhos para trabalharmos sozinhos ;
Acho que nós não devíamos estar muito tempo na frente do computador;
Para mim acho que deveria haver menos trabalhos porque as vezes nos recebemos muitos trabalhos de uma vês ;
Menos carga uma vez que no meio de uma pandemia com o stress exterior e a distância de tudo e todos a escola é apenas mais um dos stresses que contribui
para a desmotivação diária de muitos;
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Temos uma vida além da escola e acho que estamos a ter muito mais trabalho do que teríamos em aulas presenciais ;
Sinceramente prefiro muito mais as aulas presenciais porque consigo aprender melhor e ter mais convivência com as pessoas;
Devia ter quadro digital onde todos podem escrever para responder as respostas
Menos tcp;
Nós temos várias aulas por dia e temos cerca de 2 ou 3 testes por semana e para além disso há disciplinas na qual as profs. enviam trabalhos para fazer-mos,
mesmo não havendo aulas assíncronas e acho que estamos um bocado sobrecarregados (existem aulas assíncronas que temos antes da própria aula
síncrona e algumas professoras só dizem na aula síncrona que temos tpcs…). As aulas acabam quase todas por volta das 17:45, e para fazer todos os
trabalhos ao final do dia, com testes nos dias seguintes e ter-mos que estudar para os mesmos, torna-se um bocado "descontrolada" a situação para
nós...!(também queremos descansar depois das aulas e estar com a nossa família);
Não termos muitos questionários;
Mais ou menos, ás vezes tenho dificuldade em compreender algumas matérias e assim dificuldade em fazer alguns exercícios ;
A melhoria do esclarecimento em aula online;
Há professores que dão muitos trabalhos mas o prazo de entrega é insuficiente;
Os professores estão a carregar com muitos trabalhos para fazer comparado com a escola;
Trabalhos em atraso não ser descontado quase 50% do valor. Estou em casa com mais pessoas e é difícil por vezes acompanhar. Às vezes estou motivado e
outras não. Ao avaliarem-me assim perco a motivação porque merece ter melhor nota mesmo em atraso. Eu fiz e mostrei os conhecimentos. Estou a ser
avaliado por saber e não por prazos. Os conhecimentos devem ter mais peso. Os alunos deveriam ser tidos em conta pela sua história de vida e
personalidade. Não somos todos iguais. Tenho os meus problemas e preciso às vezes de ajuda e isto é injusto. De resto tudo ok ;
Menos aulas por favor, são muitas aulas em frente ao PC;
Acho que os trabalhos são muitos;
Menos trabalhos e aulas mais separadas;
Nas semanas em que temos testes de avaliação, os professores deveriam ter em conta a quantidade de t.p.c. e trabalhos de grup o atribuídos. Há uma
sobrecarga de trabalho em que quase não consigo estudar de forma produtiva para os testes;
Não deviam ser permitidos dois tempos síncronos de seguida;
Acho q os professores podiam passar trabalhos mais fáceis ou então podia ter mas aulas e não ter tpc;
Menos trabalhos de algumas disciplinas;
Não se enganarem com as planificações.
Ensino a distância é cansativo
Menos trabalhos, os alunos não suportam tanta coisa a vida deles não é apenas a escola ;
Menos quantidade de trabalho, pois, isto não vindo somente de mim, mas também dos meus colegas, nós não estamos a aprender como estavamos, agora é
mais dificil de reter o conhecimento, alguns professores mandam trabalho em pouca quantidade e menos exigentes... mas outros professores enviam muitos
ou longos trabalhos sendo que temos muitas matérias... Deveria haver equilíbrio;
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Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Eu acho que as avaliações formais que são feitas deviam ser mais organizadas em relação aos trabalhos que são mandados ;
Aumentar o tempo de aulas síncronas, e diminuir potencialmente a carga de trabalho assíncrono;
mais explicações;
Foram boas e melhor estruturadas e pensadas que o ano anterior;
As aulas síncronas podiam ser menos e serem maiores;
Deixa a google meet da turma aberta antes e depois das aulas;
Os professores em vez de mandarem muitos trabalhos, no final da semana podiam, na aula síncrona mandar fazer um mini-teste para perceber se estávamos
a acompanhar e a compreender os exercícios pedidos na plataforma da classroom;
Iniciem pela escola virtual que é mais fácil;
Acho que está tudo bem com o apoio ás aprendizagens;
Dar mais apoio no sentido de se o aluno estiver atrapalhado e o professor reparar nisso dar uma ideia, sugestão ou tentar aca lmar o aluno;
Ensinar aos alunos quando eles não tomam atenção ou chegam atrasados perguntam o que estamos a fazer;
Refrescar os conteúdos e torná-los menos expositivos;
Menos trabalhos. Porque em E.V. que antes em ensino presencial nem conseguíamos fazer o trabalho em uma semana, agora tenho de fazer em todas no
E@D? Eu sei que é preciso avaliação, mas isso tira a motivação. Mas a professora explica muito bem.
Menos Trabalhos (15x);
Acho que as estratégias estão a ser boas;
Mandar os trabalhos na segunda feira, sempre e prazo até sexta;
Acho que as estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no Ensino à Distância foram as que deviam ser tomadas e não tenho nada a acres centar;
Há professores que explicam bastante rápido, que acho que não é muito adequado a esta situação de ensino á distancia;
Utilização de aulas assíncronas para tirar duvidas aos alunos sobre trabalhos ou até mesmo apoio em alguma dificuldade exigente e nas aulas síncronas
ensino de matéria;
Os cursos profissionais podiam fazer as aulas práticas na escola e somente as teóricas em casa;
Os professores responderem as mensagens. Perceber porquê a tarefa não foi entregue e motivar o aluno ;
O prazos de entrega das tarefas deviam ser maiores;
Well, que me lembre nd talvez recorremos á app Kahoot para fazer quiz por exemplo em português;
Darem trabalhos mais simples para os alunos, e que não implique perder tempo quando podia estar a estudar ;
Não ter 5 aulas de seguida, pois isso pode causar dores de cabeça e pode provocar falta de vista ;
Os alunos precisam de mais apoio por parte dos professores e de uma maior compreensão dos professores no que toca aos trabalhos ;
Eu estado a aprender a matéria das disciplinas e estou a aprender;
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Menos trabalhos ou mais tempo para realizá-los;
Acho que se aprende pouco;
Menos trabalhos ou trabalhos mais pequenos;
Mãozinha no ar para poder falar e não haver atropelamentos;
É bom porque temos um apoio para ajudar-nos;
Tendo os professores a função de preparar os alunos para exame com testes adequados a exame, considero que os professores dev am passar mais tempo a
apoiar-nos neste tipo de exercícios;
Mais trabalho no apoio de matemática;
Acho que as aulas de apoio podiam ser mais úteis porque na aula de apoio de português só fazemos os tpcs de português podíamos fazer outros tpcs e no
apoio de matemática podíamos fazer mais exercícios;
Escutar a professora e fazer silêncio.

Sugestões tendo em vista a melhoria das condições de operacionalização do ensino e da avaliação no E@D
Serem menos duro com os alunos;
Deveríamos ter menos aulas síncronas e menos trabalhos, pois quando chega o final da semana tenho sempre os olhos bastante cansados e fico com dor de cabeça;
Acho que está adequado;
Volto a referir acabem com o E@D é cansativo ficar até às dez da noite a fazer trabalhos sendo que as aulas acabam às seis da tarde;
Existir um maior contacto entre os professores e os alunos durante as aulas, fomentando assim o interesse dos alunos na aprendizagem durante a aula;
O E@D ajudou me bastante a melhorar as minhas dificuldades porque as presenciais para mim é muito difícil o método de aprendizagem e a distância é mais fácil;
Mandar menos trabalhos;
Mais jogos com exercícios seria mais engraçado, mas diria que as condições são bastante boas;
Obrigado a todos os professores por nos ajudarem;
Os professores podiam enviar menos trabalhos, pois são muitas disciplinas;
Menos trabalhos (25x);
A única coisa que piorou foram os trabalhos dados nas aulas assíncronas;
Não sei como será a avaliação este ano, mas no ano passado senti-me prejudicado uma vez que prestava atenção às aulas e outros colegas que não se esforçavam tinham
notas igualmente boas. Eu compreendo o lado dos professores, mas acho que se houvessem mais perguntas aula e mais perguntas (se possível) aumentaria a precisão da
nota dada;
Hum, ensino à distância do ano passado era melhor. Tínhamos menos aulas, mas mais trabalho e aprendo melhor com o professor, mas estas aulas deste ano não têm
ajudado nada. Preferia não ter como no ano passado, mas o horário reduzido a metade em vez de 2/3 como estamos a fazer. Com a mesma quantidade de trabalhos;
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Mais aulas síncronas;
Menos trabalhos de casa e pouco tempo livre;
É muito leg bugs e trava muitas vezes;
Que os professores não fossem tão rápidos com os exercícios;
O método de avaliação é pouco eficaz uma vez que é mais complicado aprender e a carga de matéria acumula-se facilmente e pouco se tem isso em consideração;
Gosto de estar mais na escola, aprendo mais;
Nós temos várias aulas por dia e temos cerca de 2 ou 3 testes por semana e para além disso há disciplinas na qual as profs. enviam trabalhos para fazer-mos , mesmo não
havendo aulas assíncronas e acho que estamos um bocado sobrecarregados(existem aulas assíncronas que temos antes da própria aula síncrona e algumas professoras
só dizem na aula síncrona que temos tpcs…). As aulas acabam quase todas por volta das 17:45 , e para fazer todos os trabalhos ao final do dia , com testes nos dias
seguintes e ter-mos que estudar para os mesmos , torna-se um bocado "descontrolada" a situação para nós...!(também queremos descansar depois das aulas e estar com
a nossa família);
Ter só trabalhos e contar para a nota;
Os vídeos ás vezes são mais difíceis para mandar;
Eu gostava de referir que acho que não faz sentido estar, nos fim-de-semana a receber emails da escola;
Na minha opinião e é o que me acontece por exemplo as vezes os professores perguntam algo nas aulas síncronas sobre a matéria e por acaso eu posso saber só que
como o meu microfone demora para por ativo eu não consigo responder porque já estão outras pessoas a responder e por isso eu tenho vindo a baixar a minha participação
por isso eu acho que os professores de vez em quando, em vez de perguntar para a turma toda deviam perguntar também individualmente;
Melhoria das aulas através de apresentações simples e concisas;
Melhor esclarecimento dos trabalhos e mais tempo para realizar as tarefas, a divulgação das notas individualmente e não perante a turma e regras mais rígidas nas aulas
síncronas;
Pedia para que os professores tivessem em consideração (classificação/nota da pauta) de todos os alunos que entregam todos os trabalhos a tempo e horas mostrando
assim que são alunos interessados e empenhados, não sendo só os testes de avaliação que contam;
Net mais rápida;
Não pedirem trabalhos muito complicados;
O ensino á distância foi melhorando muito;
Menos aulas síncronas, nem tempo para lanchar eu tenho;
Mais aulas síncronas;
É um bocado difícil fazer os testes sem a professora para estar lá para ver;
Por mais difícil que seja, o aluno deverá ser elevado em contra como uma pessoa e não apenas como uma fórmula e deverá ser depositada alguma fé no aluno;
Escutar a professora e ignorar os colegas que estão a conversar nas aulas;
Só tenho às vezes falhas na net mas de resto esta tudo bem.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Docentes do Agrupamento

Relativamente ao E@D:
a relação entre o número de sessões síncronas e o número de sessões assíncronas
Considera que a quantidade de tarefas/exercícios solicitadas/os aos alunos é
Com que frequência esclarece dúvidas dos alunos nas sessões assíncronas
Os seus alunos entregam os trabalhos dentro do prazo estipulado?
Sente que os alunos estão motivados para realizarem as tarefas?
Sente que os alunos se distraem facilmente com fatores externos (telemóvel, chat's,
jogos, tv) à aula no decorrer das sessões síncronas?
No Ensino a Distância os alunos cumprem as habituais regras da sala de aula
favorecendo o bom funcionamento da mesma.
relativamente à quantidade de tarefas, planificações e trabalhos diferentes pedidos
aos docentes
relativamente à forma como a escola estimula a participação de todos os alunos no
E@D, principalmente dos com menos meios informáticos
Relativamente ao E@D:
Com que frequência regista a realização dos trabalhos solicitados aos seus alunos?
Com que frequência dá feedback da avaliação aos seus alunos?
Relativamente ao E@D:
Como avalia a sua adaptação à realidade do E@D (Ensino a Distância)?
Como avalia a adaptação dos seus alunos à realidade do E@D (Ensino a Distância)?
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
à sua forma de promover a inclusão de todos alunos no E@D

Total Docentes: 261 (63% inquéritos respondidos)

1 Insuf.
(%)

2
(%)

3 Adeq.
(%)

4
(%)

5 Excessiva
(%)

Total
Inq.

1
0
2
1
1
7

2
2
13
15
17
31

82
84
66
28
36
32

11
11
16
51
40
26

4
3
3
5
6
4

163

1

4

22

50

23

0

0

57

31

12

0

4

61

28

7

Nunca
(%)

1x 15/15
(%)

1x2x sem.
(%)

3x4x sem.
(%)

Diariam.
(%)

0
0

4
8

33
32

11
7

52
53

M. Má
(%)

Má
(%)

Razoável
(%)

Boa
(%)

Muito Boa
(%)

1
1

1
3

24
41

50
47

24
8

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

1
4
10
1
4
4
2

12
26
45
14
34
23
18

43
50
41
57
40
44
39

32
16
4
27
21
23
39

12
4
0
1
1
6
2
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Sugestões relativas às estratégias usadas no E@D:
Não massacrar as famílias com tarefas;
Apresentação oral de trabalhos em pequenos grupos;
Realização das atividades autónomas numa dinâmica de avaliação pedagógica através da qual a avaliação formativa de cada atividade proposta, que, por sua
vez, tem objetivos sustentados no desenvolvimento das competências/conteúdos associadas aos domínios da s AE e das áreas do PASEO, é estrategicamente
formulada em três fases: 1 - a proposta da atividade aos alunos (o que vamos aprender, como vamos aprender, como sabemos que aprendemos, com a
respetiva rubrica de avaliação); 2ª - a realização e entrega pelos alunos da resolução da atividade para feedback formativo e orientador da parte do professor,
apresentando sugestões de melhoria/correção/reformulação baseados na rubrica de avaliação; 3ª fase - a entrega pelos alunos da versão
melhorada/reformulada/apoiada no feedback fornecido à qual, posteriormente, o professor indexará uma avaliação formativa com o objetivo da auto e hetero
regulação e orientada para a fase seguinte: a planificação futura dos processos de ensino e de aprendizagem associados às com petências e conteúdos
trabalhados. Assim, sendo, através desta dinâmica, com a duração de 2 semanas, espera-se um contributo para os resultados nos momentos das avaliações
sumativas e, consequentemente, para a atribuição de uma classificação/nível no final de cad a período;
Realização de Trabalhos simples, orais e relacionados com os seus gostos, ex. musica;
Google Forms áudios;
Metodologias ativas, que implicassem o aluno na construção do seu próprio conhecimento, assim como jogos sérios ;
Deveria ser criada uma classroom por disciplina e não por turma;
Foram utilizadas estratégias diversificadas (vídeos, jogos, pesquisas, experiências, diálogos) para motivar os alunos para este tipo de ensino;
Criação de pequenos vídeos para explicar a matéria;
A câmara ligada;
Aproveitar ao máximo as aulas síncronas para abordar um conceito/temática, dialogar, sentir o pulso dos alunos, esclarecer dúvidas, acabar trabalhos
atrasados em conjunto / trabalho assíncrono de revisão de matéria ou criativo e lúdico/ trabalhar muito a m otivação / deixar espaço para desabafos e
conversas informais nas aulas síncronas / estabelecer metas concretas, claras e realistas semanais em conjunto com os alunos ;
A plataforma ClassDojo correspondeu de forma muito positiva às necessidades deste nível de educação ;
Na 1ª semana disponibilizei-lhes no plano semanal todas as atividades a realizar quer síncronas quer assíncronas. Concluí que muitas das vezes as ativida des
a realizar nas aulas síncronas já estavam realizadas levando-os um pouco à dispersão. A partir da 2ª semana só lhes disponibilizo as atividades assíncronas e
a concentração e o ritmo de trabalho melhorou;
Em relação às perguntas 9 e 10, quero referir que apenas registo 1a 2 vezes por semana, mas faço uma monotorização oral dos trabalhos efetuados ;
Orientação do trabalho dos alunos nas aulas síncronas e realização de planos semanais com imagens concretas das atividades propostas, de forma a
proporcionar autonomia e capacidade de organização diária. Reforço contínuo de um maior acompanhamento e responsabilização dos E.E. no cump rimento
das tarefas e horários das aulas síncronas;
O uso de ferramentas digitais é muito apreciado pelos alunos (mentimeter, quizizz, genially, kahoot e afins);
A principal estratégia é dar sempre feedback das atividades e, diversificar oa materiais nas aulas síncronas;
Estando eu a lecionar pela 1ª vez à distância, devo referir que me empenhei na realização de diversos recursos, que se adaptassem mais e melhor neste tipo

Página 2 de 12
Avaliação Interna do Agrupamento Pinheiro e Rosa – 2020/2021 - Docentes do Agrupamento

de ensino. De referir ainda que leciono Educação Tecnológica (7º e 8º anos), Educação Visual (7º ano) e ainda Cidadania ( 7º ano). São pois, diversas
matérias para preparar e avaliar;
Deveria haver mais formação nesse sentido;
Creio que seria importante que houvesse mais formação no âmbito do E@D para que possamos otimizar os recursos e as plataformas existentes;
Tutoriais específicos e outros recursos, tais como power points criados, indicação de links para os conteúdos que estão a ser abordados;
Os alunos com necessidades específicas (ex. autismo, défice de atenção, défice intelectual, perturbações da comunicação, alterações cromossómicas...) têm
ritmos de trabalho, tempos de atenção e motivações variáveis, tornando difícil o cumprimento de planificações, sendo necessária uma grande atenção e
flexibilidade dos docentes. Por outro lado, têm dificuldade em apresentar-se com os materiais necessários e em geri-los, exigindo dos docentes um manancial
de materiais disponíveis para serem rapidamente colocados ao dispor dos alunos, de modo a facilitarem a sua atividade e participação a par com as respetivas
turmas, em situações de higiene e segurança;
Apresento materiais que construo para apoiar a realização dos exercícios propostos e estimular a criatividade dos alunos;
Análise de texto; Registo escrito - conclusões das matérias; Apresentação oral; pergunta/resposta; síntese oral dos conteúdos; quadros comparativos;
Powerpoint;
Utilização de vários recursos digitais tanto para projeção da informação, como para construção de suportes à aprendizagem ou pesquisa (Jamboard, Ebook,
ppt, vídeos, links didáticos, Khan Academy, Escola Virtual) que foram essenciais para motivar os alunos na construção dos saberes, de um m odo participado e
ativo;
Optei sempre por, nas sessões síncronas apresentar e resolver questões e situações de aprendizagem , através de processos indutivos por metodologias de
questionamento, sempre registados e monitorizados ao longo das sessões. Posterio rmente, os produtos finais foram facultados aos alunos. Garanti-lhes
sempre o feedback dos seus procedimentos/resultados. Evitei atribuir-lhes tarefas extra para os tempos assíncronos, dadas as dificuldades de realização
autónoma das tarefas o que poderia implicar maior stress nas famílias. A minha adaptação:
- Consegui ajudar a (re)configurar o acesso ao email/Classroom de 3 dos meus 4 alunos com Medidas Adicionais para garantir-lhes a possibilidade de
participação nos ambientes pedagógicos da turma como previsto o que se revelou bastante positivo pois verificou-se, no caso de 2 alunas, franca melhoria na
assiduidade/frequência das sessões síncronas comparativamente com o ensino presencial;
- apoiei todos pelo menos 1h semanal das suas várias disciplinas e ainda m e desloquei 1 manhã por semana para apoiar alguns deles na conclusão e envio de
trabalhos atribuídos pela Classroom;
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Sugestões relativas à adaptação dos professores e dos alunos no E@D
A adaptação dia alunos só tem sido boa, devido a constante presença dos encarregados de educação nas aulas sincronas, pois são alunos com 6,7anos e
alguns muito imaturos;
Considero a minha adaptação muito boa, contudo na minha disciplina, Educação Física, pelas suas características específicas, a abordagem prática de alguns
conteúdos das Aprendizagens Essenciais torna-se impossível em ensino à distância;
Obrigatoriedade da disciplina de TIC aos alunos todo o ano;
Os alunos não estão motivados. É impossível controlar as atividades que eles fazem em paralelo durante as aulas. O facto da r ede de internet ser fraca em
algumas zonas do concelho e for dele invalida uma avaliação justa na oralidade;
A maior dificuldade é apoiar, de forma diferenciada, os alunos que revelam mais dificuldades de aprendizagem e os alunos com NEE. Contudo, tenho
disponibilizado aulas assíncronas para dar apoio a alguns destes alunos, a fim de minimizar as dificuldades sentidas. Noto, também, que a maioria dos alunos
não é capaz de gerir o trabalho autónomo e, por isso, acabam por não aproveitar as aulas assíncronas para o fazer, o que cau sa o acúmulo de trabalhos em
vários casos;
O maior problema continua a ser a qualidade da rede que não assegura as melhores condições aos alunos;
Diminuição do tempo síncrono de cada aula;
A adaptação a esta realidade foi boa, uma vez que já havia uma experiência anterior. O facto de haver uma interação entre os participantes no E@D, já é um
aspeto positivo, uma vez que quebra o isolamento e mantém a ligação à escola ;
Uma sessão síncrona para uma aula de dúvidas;
Separação das turmas do ensino profissional tem sido mais proveitosa em termos de participação;
A má conexão a internet foi um entrave ao ensino para alguns alunos / a mistura contexto de casa (privado) e escola (público) não é sempre fácil de conciliar /
entrar nas suas casas (quartos) pode ser considerado como uma intrusão pelos alunos / disparidade entre as aulas (cada docente prepara à sua maneira)/ É
preciso estabelecer metas semanais - claras e adaptadas ao perfil da turma - em conjunto com os alunos;
Os alunos do 1º ciclo deverão ser dotados de mais conhecimentos tecnológicos;
O problema da adaptação dos alunos tem simplesmente a ver com as condições que os mesmos têm. Se todos tivessem boas condições, pc's, net, áudio e
câmara, seriam bem mais proveitosas as sessões síncronas e assíncronas. Faci litava a compreensão e a execução de tarefas;
Ao contrário do ano anterior houve um grande salto qualitativo, os pais já não estão presentes e mesmos os alunos já conseguem sozinhos resolver o cair da
chamada, o uso correto do microfone, ... Para que haja uma maior partilha de tarefas e interesse, peço-lhes que sejam eles a fazer a partilha de ecrã dos
conteúdos a trabalhar enviando-lhes os links necessários;
Má gestão do tempo nas aulas assíncronas;
Apesar de os alunos terem os meios informáticos, alguns vivem num ambiente pouco estimulante, os E.E revelam pouco conhecimento e desresponsabilização
no acompanhamento dos seus educandos o que compromete a aquisição/consolidação de aprendizagens, pelo que sugiro aulas presen ciais nestes casos em
particular;
Os alunos dão-se melhor com o B-Learning, do que com E@D;
A adaptação foi boa, inclusivamente adquiri algum material informático para facilitar a aprendizagem dos alunos. A escola forneceu tablets a alunos que não
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tinham PC. Mas não está fácil para todos nós gerir a distância e o isolamento de forma que as aprendizagens possam nãos ser muito conseguidas;
A minha adaptação foi boa, pois com empenho e dedicação tudo se faz! Relativamente aos alunos, há turmas empenhadas e há turm as que não realizam a
globalidade das tarefas propostas., não obstante o feedback constante, disponibilizando tempo extra da aula síncrona para quem dele necessitar;
Acresce o facto de não conhecer fisicamente os alunos, nem eles a professora ;
Deveria haver mais formação para os professores;
Sugiro que, até em regime presencial, se trabalhe com as ferramentas digitais usadas no E@D, nomeadamente o Classroom, para facilitar a adaptação a uma
eventual mudança;
Apesar de terem computador, os alunos não sabiam como o mesmo funcionava e perdiam -se muitas vezes a tentar encontrar formas de "brincar", em vez de
prestar atenção à aula;
A transmissão de conteúdos e o cumprimento das atividades realizadas pelos alunos torna -se eficaz sempre que os mesmos estão disponíveis para receber e
cumprir o que é da sua obrigação. Este fator parece estar relacionado com o método de trabalho que os alunos trazem, bem como o acompanhamento
necessário dos EE, no que se refere apenas à organização e capacidade de autonomia;
As aulas deviam ser todas síncronas para não haver trabalhos, sempre a desculpa do excesso de trabalhos e deveriam começar às 8.25,assim desperdiçam a
1ª hora;
Lamento a falta de honestidade dos alunos na concretização dos trabalhos e a sua imaturidade face à importância da aprendizag em seja ela no modo
presencial ou no ensino à distância;
Os casos são diferentes e não é possível responder de um modo genérico sobre os alunos. Uns adaptaram-se bem e outros ainda não se adaptaram,
necessitando de muita ajuda direta;
Tem sido muito importante apoiar os alunos para acompanharem as turmas nas aul as síncronas, mas também a preparação de materiais de trabalho que
realizem em casa de modo autónomo, para consolidação dos mecanismos de leitura, escrita e cálculo, que são essenciais à fluên cia leitora e à interpretação
de enunciados, que a maior parte ainda não adquiriu;
Dificuldades no acesso à internet por parte de muitos alunos;
Alguns colegas mandam muitos trabalhos
Apesar de notar uma maior adaptação ao e@d este ano, as aulas presenciais são absolutamente essenciais, sobretudo numa disciplina com a componente
prática muito superior à teórica;
Revelou-se bastante positiva a possibilidade dos alunos com M.Adicionais_Adequações curriculares significativas terem tido acesso a c omputador para o E@D
pois observou-se: - Melhoria significativa na assiduidade/frequência dos ambientes da turma (sessões síncronas) não perdendo o contacto nem com os seus
professores, nem com os seus colegas; a par disso, alguns ainda tiveram mais tempo de acompanhamento pelo CAA em modo de E@D pois os horários dos
docentes de educação especial foram adaptados à nova realidade, garantindo diversidade de respostas de acordo com as necessidades.
- Aquisição e desenvolvimento de competências digitais, como até aqui não se observou, sobretudo no que diz respeito a consulta de email, ligação à
Classroom por videoconferência, partilha de ecrã/documentos, maior autonomia nas pesquisas orientadas ou de interesse (maior contacto com a informação
de acordo com os seus próprias desejos e necessidades);
- Maior motivação para aprender e realizar as tarefas, apesar das dificuldades e do ritmo de realização condicionar os prazos de realização das mesmas.
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Sugestões relativas à relação pedagógica no E@D
A relação pedagógica é bastante boa é como se estivéssemos juntos na escola ;
Excelente relação, nada a mencionar;
A relação pedagógica ressente-se, uma vez que para conversas importantes fora do âmbito da sala de aula não há ambiente favorável nem condições. Apesar
de ter estimulado a troca de cartas enviadas pelo correio a comunicação ficou inevitavelmente mais fria ;
A relação estreitou-se com alguns alunos que aproveitaram esta fase para melhorar significativamente o seu desempenho. No entanto, foi impossível manter
ativos outros alunos, mesmo tentando marcar sessões síncronas individuais. Julgo que estes segundos refer idos não terão tido apoio familiar para cumprir as
obrigações escolares;
Têm surgido momentos de desabafos pessoais, partilha de experiências;
A relação pedagógica com os alunos tem sido boa;
Penso que, mais do que nunca, o feedback e reforço positivo devem ser constantes e demonstrados de diversas formas, tanto em videoconferência, como
através de comentários aos trabalhos. Os alunos devem sentir que a realização dos trabalhos continua a ser importante para a sua aprendizagem. Apesar de
as sessões síncronas se tornarem curtas, também se deve dar espaço para que os alunos dialoguem abertamente com o professor. Noto que uma grande
maioria demonstra muita vontade em regressar à escola;
Uma vez que esta já estava implementada, não houve constrangimentos de mai or;
Dar tempo para que cada um dos alunos exprima o que pensa ou sente, é uma mais valia neste processo;
A minha relação com os alunos continua a ser a mesma do ensino presencial ;
Tentei sempre manter uma relação próxima com os meus alunos tal como acontece no ensino presencial;
A relação pedagógica continua muito boa e mesmo entre eles têm havido uma grande troca de ideias, trabalhos e ajuda. Parece -me que o abrir e o fechar a
reunião antes e depois do horário estipulado leva-os a que eles não percam os momentos de convívio que tinham durante a entrada e saída;
Procuramos manter uma relação mínima de contacto. Não é possível manter uma relação pedagógica ;
Tornou-se evidente, desde cedo, comportamento saturado, ansioso e, em alguns casos, alheamento face ao E @D;
Constante reforço positivo do trabalho desenvolvido pelos alunos;
Ainda existe muita iliteracia digital por parte dos alunos - No meu caso, tenho que constantemente fazer tutoriais sobre como usar o computador, a classroom e
diversos app's;
O maior constrangimento é o facto de não conhecer fisicamente os alunos. A relação pedagógica é naturalmente diferente, à distância. Quando projetamos os
recursos pedagógicos não estamos a ver os rostos dos alunos, logo, não visualizamos se estão a perceber ou não o que está a ser transmitido. Questionados,
poucos alunos perguntam, afirmam não ter dúvidas, mas também sabemos que há alunos que se "puderem passar pelos pingos da chuva", ....
A relação pedagógica com os meus alunos no E@D é bastante limitada, devido às condicionantes que este processo implica;
Traz muitos constrangimentos e dificulta a relação;
Penso ter piorado;
Antes de começar as aulas, converso com os meus alunos sobre vários temas, o que têm feito, se estão bem de s aúde, mostro-me preocupada com os que
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não entregam os exercícios, disponibilizo-me a ouvi-los e a tirar quaisquer dúvidas. Penso ser muito importante, os nossos alunos sentirem-se acompanhados
pois, nota-se que muitos estão por conta própria;
A relação pedagógica com os meus alunos continua, no ensino à distância, a pautar-se pelos princípios de cooperação, respeito e responsabilidade mútua,
quer na interação pessoal, quer na realização do trabalho;
A relação pedagógica no E@D com os meus alunos de M.Adicionais_Adequações curriculares significativas ficou mais reforçada pois possibilitou uma
modalidade muito individualizada, frente a frente, conseguindo captar sempre e sem dificuldade a atenção e participação dos alunos na construção dos
saberes. Senti-os satisfeitos a cada sessão, predispostos a trabalhar, muito participativos através das suas respostas, mas também questionando,
identificando as suas necessidades e pedindo ajuda para ultrapassar dificuldades. Faço um balanço bastante positivo ;
Continuo a manter uma ótima relação com os alunos e procuro estar em contacto com eles de forma a manter a relação afetiva e pedagógica, procurando
espaços para os ouvir e apoiando também diretamente a realização de trabalhos nas aulas assíncronas, via whatsaapp e em se ssões extraordinárias no meet.

Constrangimentos sentidos no E@D
A presença constante de alguns encarregados de educação, o ambiente onde alguns alunos se encontram na aula síncrona, com muitas pessoas à sua volta a
passarem constantemente atrás da câmara o que faz com que quando ligam os microfones para responder ouvem-se todo o tipo de conversas, o facto de
alguns encarregados de educação não perceberem a importância do cumprimento das regras e de responderem em vez dos alunos e colocarem os alunos em
frente ao computador ainda de pijama como se todo este processo fosse uma brincadeira e não responsabilizarem os alunos para a importância da realização
das tarefas propostas pelo professor;
O meu constrangimento prende-se, sem dúvida, à questão da avaliação, visto que alguns alunos não entregam as tarefas que eu seleciono para esse fim e,
para além disso, nem todos estão a frequentar as aulas do ensino à distância ;
Planear, acompanhar e dar feedback às atividades realizadas pelos alunos com um número elevado de sessões síncronas;
O facto de não poder fazer a abordagem prática de alguns conteúdos da disciplina de Educação Física (como atrás referido). Nos cursos Profissionais as
dificuldades com os equipamentos informáticos por parte de alguns alunos;
A incapacidade de controlar as atividades paralelas que os alunos mais novos (10 ano) têm e estimulam entre si. Apesar deles responderem no tempo
esperado ao que se lhes pergunta, como têm de estar com o micro desligado, não ouvimos o que di zem durante a aula, porque põem a mão à frente da boca
para disfarçarem, mas percebemos que estão a jogar uns com os outros;
Ausência de apoio financeiro para aquisição de equipamentos informáticos;
Falhas no péssimo serviço prestado pelas operadoras e inexistência de negociações entre o governo e as operadoras para o alargamento e melhoria nas
localidades não urbanas;
A falta da relação pedagógica e afetiva que se faz no ensino presencial;
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Exaustão; dificuldade na credibilidade dos trabalhos apresentados que condiciona a avaliação;
Tive problemas com o disco do meu PC que acabei por ter que substituir. Isto impediu-me de começar a usar a mesa digitalizadora tão cedo quanto gostaria.
A sobrecarga de atividades simultâneas derivadas do facto de ter que ajudar os meus filhos que estão a ter aulas em simultâneo com as minhas e a
quantidade elevada de trabalhos assíncronos do meu filho mais novo e a necessidade de ajuda que ele tem. Ou seja, a interferência ainda maior que este tipo
de ensino tem na vida pessoal;
Muita oferta de programas online, falta de tempo e de conhecimento para aprender a mexer nesses programas, muito tempo ao computador a pesquisar e a
tentar fazer trabalhos motivadores e simples e as diferentes motivações/estado de espírito dos alunos;
Alunos sem equipamento adequado;
Avaliação;
Os conhecimentos informáticos dos alunos e seus encarregados de educação. A falta de condições que alguns E. Enc. tem para poder dar um ambiente calmo
e sossegado para que o mesmo se processe;
Para os alunos que estão na escola, a internet funciona muito mal;
Por vezes a Net estava lenta não conseguia ouvir os alunos;
Alunos pouco participativos; Alguns alunos com problemas com a internet, sempre a sair e a entrar na sala de aula;
Nem todos os alunos têm os meios para assistirem às aulas (sem internet/ sem computador/ sem microfone);
A rede de internet e a sobrecarga dificulta o E@D. Há muitos cortes, interrupções. Os alunos deixam de ter rede e, por conseguinte, saem da aula algumas
vezes;
Para além do mencionado no ponto 14, outro grande constrangimento são as falhas de Internet que alguns alunos têm, o que acaba por dificultar a
comunicação entre docente e discente;
A maior dificuldade tem sido com alunos que assistem às aulas através de telemóveis e também o facto de muitos deles viverem em zonas em que a Internet
tem um sinal fraco, caindo a sessão algumas vezes;
Cansaço e dores de cabeça e olhos inchados de tantas horas ao PC;
Algum trabalho burocrático;
A falta de tempo para dar feedback adequado a todos os trabalhos. Responder a uma média de 78 trabalhos diários é complicado, mesmo quando se usa
plataformas de correção automática. O mesmo se passa na preparação. Falta tempo pa ra preparar adequadamente todos os trabalhos, mesmo existindo muita
colaboração, os mesmos têm de ser ajustados à turma;
1.O excesso de tempo de permanência no pc; 2-a dificuldade de promover a participação de todos; 3-a dificuldade de criar elementos para avaliação formal
simultaneamente adequados, justos e objetivos;
Nem todos os alunos têm computador e a net é fraca nalguns lugares, o que dificulta este tipo de ensino. Para os alunos do 1º ano é muito complicado este
tipo de ensino;
A nível do processo de avaliação dos alunos;
A falta de autonomia dos alunos, o que faz com que estejam sempre acompanhados pelos pais;
Problemas/falhas de internet, por parte de alguns alunos;
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Embora haja um horário definido para os alunos, estes não o cumprem, esquecendo -se que as aulas assíncronas servem para realizar as tarefas propostas.
Desta forma acumulam tarefas e queixam-se do excesso de trabalhos;
Outros constrangimentos prendem-se com a lentidão da net e, no meu caso pessoal, o meu equipamento informático já não fun ciona com a eficácia desejada.
Constrangimentos:
- Dificuldade sentida por alguns alunos em manter a ligação durante toda a aula e os microfones a funcionar com qualidade;
- Manter atentos os alunos com mais dificuldades de concentração (que já apresentam esta dificuldade no ensino presencial);
Trabalho burocrático por vezes excessivo; dificuldades com a rede de internet; elevado número de horas em frente a um computador, fruto do elevado número
de turmas/aulas e alunos, com consequências negativas ao nível da saúde;
Problemas com a internet;
O facto de alguns alunos ainda não terem computador e/ou acesso à Net e outras apresentarem falta de autonomia na realização das tarefas;
A existência de quebras constantes na rede de internet, as avarias relacionadas com o som e imagem nos dispositivos, a falta de alguns recursos facilitadores
das aprendizagens e a presença de adultos nas aulas (não visível, mas sentida através das reações dos alunos);
Muitas limitações relacionadas com os meios tecnológicos das famílias; fraco acompanhamento ainda das mesmas; maior volume de trabalho para o docente;
pouca eficácia e muita subjetividade na avaliação promovendo maiores injustiças; dificuldade/impossibilidade de recuperação dos alunos com maiores
dificuldades, dificuldades na aquisição de conhecimento das ferramentas que existem para melhorar no E@D ;
Problemas ligados com o acesso e ligação estável à internet;
A questão da avaliação;
Baixa qualidade da internet, plataforma google meet possibilita pouca interação entre profess or e alunos em aula prática e raramente deixa ver todos os
alunos, bloqueia constantemente a webcam dos alunos;
A ausência ou a falta de comunicação numa sessão síncrona;
Dificuldades de comunicação devido a problemas de rede, internet fraca;
Os maiores constrangimentos sentidos prendem-se com a fiabilidade dos instrumentos de avaliação;
Dificuldade de comunicação com alunos estrangeiros, cujo domínio da língua portuguesa é muito rudimentar, aliado ao facto de não terem à sua disposição os
meios tecnológicos indispensáveis ao E@D;
conexão net de alguns alunos que perderam várias aulas;
Alguns constrangimentos ao nível do equipamento informático e da ligação à internet;
- Falta de autonomia de alguns alunos do 7º e de alunos com mais dificuldades. Desde o dia 8 a té agora, houve algum progresso por parte de alguns desses
alunos, após inúmeros esclarecimentos e explicações, mas, continuam a persistir alguns casos. E sta situação também depende muito do apoio que têm ou
não em casa;
- A quantidade de tarefas, planificações e trabalhos diversos;
No inicio foi saber trabalhar com a classroom, uma vez que nunca tinha trabalhado e ajudar os pais a trabalharem com ela;
Alguns alunos deparam-se com quebras na internet;
O distanciamento, a falta de contacto pessoal, maior dificuldade em esclarecer dúvidas aos alunos com mais dificuldades ;
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Muitas horas à frente do ecrã, o que prejudica a visão e a postura. sinto que não consigo desligar;
Em algumas situações o sinal de rede de internet era fraco o que prejudicava o desenrolar da sessão síncrona ;
Alguns alunos têm um sinal fraco de internet;
O maior constrangimento prende-se com a diferenciação que é necessária aos alunos já abrangidos com acomodações curriculares, em especial os PLNM. A
comunicação com estes alunos, já difícil em condições normais, torna -se quase impraticável e a sua desmotivação é assinalável;
Por outro lado, a muito maior ocupação de tempo para preparação de aulas, avaliação de trabalhos, feedback, e outras tarefas acessórias à docência,
enquanto tenho de dar atenção aos meus próprios filhos que estão ao meu cuidado em casa, tem sido também uma fon te importante de constrangimentos,
tanto na vida familiar como na atividade docente;
Apenas o facto de se notar que com o passar das semanas os alunos estão a ficar mais saturados e desejando voltar ao ensino presencial ;
Algumas dificuldades técnicas, bem como alguma falta de rigor nos procedimentos por parte dos alunos;
Internet fraca com cortes não possibilitando visualizar todos os alunos em aula, adaptação por parte dos alunos e encarregados de educação, aos suportes
informáticos que o docente utiliza;
Falhas sistemáticas do Meet, com perda de imagem ou som de alguns alunos;
Internet muito lenta; câmaras e micros que não funcionam;
As falhas de internet por parte de alguns alunos, que entram e saem das sessões "n" vezes e que os faz perder informação, log o, obriga-me a repetir
conteúdos, e como tal, perde-se tempo. O "pensar" que pode não ter sido suficiente a explicação dada acerca de determinado conteúdo e que os alunos
possam ficar prejudicados. Mas esta última é intrínseca à minha pessoa, tanto que a q uestão sempre presente é: perceberam? Por favor, levante a mão quem
não percebeu;
Falta de socialização;
Numa 1ªfase fui obrigada a colocar internet com maior velocidade, numa 2ªfase necessitei de adquirir um novo computador porque os q ue tinha não possuíam
velocidade e capacidade para as vídeo chamadas. Acrescentando a tudo isto, o surgimento de várias plataformas com que precisei trabalhar que para mim
eram uma incógnita e uma " dor de cabeça";
No entanto após muitas angústias ,arrelias e o dizer não sou capaz vou desistir tudo tem caminhado passo a passo com algum sucesso;
Grande dificuldade de conciliar a vida familiar (acompanhamento de filhos menores de 12 anos) com o trabalho;
Houve bastantes períodos de quebra na rede. Aulas/sessões interrompidas e/ou imagem sem som;
Presença de pais em sessões síncronas. Comprei mesa digitalizadora e quadro;
Senti que o fato de ter que dividir a turma em 2 grupos, não é produtivo. Passa-se muito tempo em sessões síncronas, que são pouco rentáveis para os
alunos, e excessivas para o docente;
Poucos conhecimentos a nível das TIC. E um esforço enorme para assimilar o mais possível de informação, a este nível;
As falhas na rede informática da parte dos alunos, e dificuldade em ouvi-los em algumas sessões;
O maior constrangimento sentido tanto pela docente como pelos alunos foram as constantes falhas na rede internet;
As falhas técnicas condicionaram algumas vezes o bom funcionamento das aulas síncronas ;
A dificuldade em conciliar o cuidar dos filhos pequenos e dar as aulas no E@D;
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Os mesmos que no ensino presencial: falta de responsabilidade e de educação de alguns alunos;
O conhecimento dos alunos relativamente ao uso dos meios tecnológicos, as dificuldades de conexão à internet (Bloqueios) e ambiente s familiares
desestabilizadores;
Cansaço pelo excesso de trabalho e de muitas horas em frente ao computador (ora para preparar aulas, ora para dar aulas, ora para reuniões online, ora para
dar respostas dúvidas dos alunos, ora para participar em webinars e formações);
Falhas de rede de internet;
Na área pedagógica: interação/colaboração no desenvolvimento das atividades durante as aulas; na área científica: tecnologias e informática ;
Dificuldade em saber se todos conseguem acompanhar, pois metade não participa na aula, só o faz em se insistir com eles, pois autonomamente não o fazem,
o que torna difícil saber se estão a acompanhar;
Falhas na internet e falta de alguns equipamentos dos alunos;
A plataforma utilizada e o Meet estão sempre a falhar e mesmo tendo os alunos as câmaras ligadas e sua imagem não aparece. Dificuldade na elaboração de
questões e/ou testes de avaliação de forma a uma avaliação objetiva e justa para todos os alunos ;
Muitas horas ao computador para planificar, conceber recursos diversificados, avaliar os traba lhos e fazer atempadamente o feddback junto dos alunos e
também dos Diretores de Turma;
Tenho feito o ponto da situação com os DT'S, por livre iniciativa, em casos gritantes de não realização das tarefas propostas ;
Também faço, quando os EE solicitam informação aos DT'S. Aqui, é mais um trabalho acrescido, quando os pais perguntam se o seu educando tem ou não
realizado as tarefas, pois podem consultar a Classroom. Está lá tudo. Quanto ao grau de sucesso na realização das atividades , no meu caso específico,
também avalio todas as atividades e alunos e pais têm acesso;
Importa ainda referir que as respostas dadas a este questionário são a relativamente à média das turmas. Há turmas que cumprem e outras que não, o que é
uma preocupação para mim enquanto professora. Há diversos alunos estrangeiros (7º C);
- No âmbito da tecnologia, depois de todos os alunos terem recebido os computadores, ainda restou uma ou outra situação, em que a net é fraca e eles caem
muito. Alguns alunos desligam a câmara amiúde;
- Em muitas casas, há imenso ruído a envolver os alunos, sempre que ligam os microfones para participar;
- Nas apresentações orais foi mais complicado (pelo mau som, pelas quedas...) mas foi -se resolvendo, com paciência e, em último caso, vídeos enviados
posteriormente;
- Os resultados têm sido algo fracos, fico com a ideia de que, apesar de se esforçarem, os alunos perdem-se muito;
Os constrangimentos que foram aparecendo prendem-se sobretudo com problemas técnicos, como as falhas de rede no momento de querer p artilhar vídeos,
por exemplo, ou a impossibilidade de visualizar todos os alunos em determinados momentos das sessões síncronas no Google Meet;
o acompanhamento dos alunos na resolução de exercícios e a nas atividades demonstrativas/experimentais, que neste tipo de ensino é bastante difícil;
Não ter o meu próprio computador;
As dificuldades na rede de Internet; o uso (por parte de alguns alunos) de desculpas para o não cumprimento da câmara ligada e/ou presença na aula;
dificuldade de "chegar" a todos os alunos de modo a motivá-los para os conteúdos da disciplina, de modo a que adquiram aprendizagens;
significativas/essenciais. Por fim, o contato presencial, fundamental para a relação professor/aluno ;
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Penso que os alunos não estão preparados para esta realidade porque manifestaram muita falta de autonomia na realização de trabalho assíncrono. Também
é possível verificar que os alunos que demonstram falta de empenho e interesse nas aulas presenciais, neste tipo de ensino o empenho e o interesse ainda
são menores;
Chegar aos alunos com menor capacidade de autonomia, ou com problemas resultantes de factores psicológicos e sociais que necessitam de apoio mai s
personalizado;
O meu computador pessoal está muito obsoleto;
Qualidade da internet, caem muitas chamadas;
A sobrecarga do controlo/ correção dos trabalhos realizados por cada aluno/ envio de informação individual;
Verifiquei alguns problemas a nível de equipamento, que tiveram maior incidência durante a primeira semana de ensino à distân cia e que foram,
posteriormente, solucionados. Presentemente, há alunos que referem ter os microfones avariados, que quando ligados produzem ruídos ou ouve-se o som
muito baixo, etc. A questão dos microfones tem dificultado a realização das apresentações orais desses alunos. Há também alunos com problemas de acesso
à internet, por viverem em zonas onde o sinal da rede é fraca e/ou por terem um plafond muito limitado;
Dificuldade em gerir todo o correio eletrónico, e por vezes com a rede;
Dificuldade em gerir os condicionalismo familiares, o apoio a todos os intervenientes nos processos educativos dos alunos que o solicitaram, as obrigações
inerentes, as formações em serviço e, ainda, colaborar nas solicitações da UAL G, relativas às minhas funções docentes no Mestrado de Educação Especial domínio cognitivo e motor;
Os constrangimentos foram atenuados pelos apoios com que sempre contei em todos os âmbitos;
Acesso à internet;
Falta de interesse de alguns alunos;
Incumprimentos de tarefas;
Impotência para ajudar nos problemas técnicos;
Falta de empenho dos alunos;
Material adequado;
O fraco empenho dos alunos;
Falta de motivação e responsabilidade demonstrada por alguns alunos;
A falta de respeito por partes de alguns alunos que desligam as câmaras, ou viram-nas para não serem vistos... e também alguns alunos que não têm
materiais para realizar os exercícios propostos;
A pressão na realização de tarefas no início do E@D;
O constrangimento maior, é de facto, a interação não ser presencial;
Falha de rede.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total EE: 816 (50% inquéritos respondidos)

EE do 1ºCiclo do Agrupamento

Como considera o envolvimento do seu educando no processo E@D
Como considera o seu acompanhamento 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 forma como foi
melhorando as estratégias ao longo do E@D?
Como considera a escola relativamente à forma como esclareceu dúvidas e
forneceu feedback (comentários) sobre o trabalho do seu educando?
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 avalia a autonomia que dá ao seu educando durante a participação nas
aulas síncronas?
Como considera o tempo despendido no E@D em comparação com o horário
em aulas presenciais?

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

4
11
4

20
32
21

52
41
49

23
15
25

1
1
1

405

1

18

45

33

3

3

17

44

34

2

3

18

45

31

3

1

7

7

81

4

2

22

31

44

1

3

17

41

38

1

16

50

18

7

10
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Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Acho que deviam ter mais tempo com os professores nos estudos;
Tenho notado que as aulas são muito expositivas e que as crianças têm alguma dificuldade em manter o interesse e a atenção, acho que isso poderia ser melhorado, com
estratégias pedagógicas que aumentassem a participação dos alunos e a interatividade; também acho que devia haver pelo menos um espaço semanal mais dedicado à
brincadeira e à partilha de experiências, histórias, anedotas ou adivinhas entre os alunos, para colmatar a lacuna da parte social da escola, que é tão importante e
determinante no desenvolvimento infantil, um espaço que lhes permitisse rir em conjunto e partilhar as emoções do que vivem;
O meu educando tem medidas seletivas, na escola é acompanhado pela equipa de educação especial. Ele esteve todo o tempo em casa sem contacto com os mesmos
pois a única opção foi mais 45 minutos após dois momentos de aulas síncronas. Não assistiu a nenhuma por nossa decisão, pois consideramos que seria muito tempo.
Uma outra opção deveria ter sido pensada, nomeadamente sessões presenciais;
Mais tarefas de aprendizagem informal, através de recursos lúdicos, que não exijam supervisão constante - os pais estão a trabalhar, não tem recursos pedagógicos nem
tempo para acompanhar os alunos como parece que é esperado pelos professores - o nível de exigência parte da premissa que os pais têm tempo para o que é exigido no
ensino à distância, mas os pais trabalham e querem ter tempo para simplesmente estar com os filhos, sem um contínuo registo de exigência;
Na minha opinião está a correr bem melhor que no ano letivo transato;
Nenhuma sugestão, vejo que professora e a escola estão conduzindo muito bem o processo;
Pois tivemos de estar a acompanhar as aulas através de telemóvel já que não temos computador;
De realçar o empenho da professora Sandra Mergulhão que conseguiu envolver os pais e simultaneamente promover a independência das crianças. As estratégias que
adotou foram muito produtivas e surpreenderam pela positiva as nossas expectativas quanto ao ensino a distância;
Eu quero parabenizar todo o empenho, dedicação e esforço da educadora do meu filho. Ela tem se demonstrado resiliente e muito hábil. Eu realmente reconheço todo o
esforço que ela tem feito para meu filho e os colegas da turma;
Na minha opinião falaram no apoio relativo a disponibilização de computadores;
Quando houver 1 PC para cada aluno será bem melhor;
O sistema utilizado este ano está a funcionar muito melhor que no ano passado. Sinto que ela está a aprender e o facto de ter aula com a professora de manhã e De tarde é
muito produtivo;
Preocupa-me o facto de não haver tarefas de ordem motora (Educação Física). Deveriam haver mais atividades de ordem artística e de trabalhos manuais;
Abrir a Escola;
A professora tem apresentado boas estratégias, pelo que não tenho o que acrescer;
Até à data está bom;
O apoio pode ser suficiente para alguns alunos mas para o meu filho não se consegue concentrar;
Mais tempo de aula para corrigir os trabalhos;
Deveriam haver equivalência do tempo de aula em E@D em relação ao horário escolar;
Para quem esteja em tele trabalho mais our tea criança em casa é muito complicado;
Os alunos terem apoio síncrono da professora para corrigir os exercícios que não foram bem realizados e assim ultrapassarem os erros realizados nas distintas tarefas;
Na minha opinião todo o trabalho realizado tem sido bastante razoável, a questão é que o Ensino à distância não cumpre critérios inerentes a alunos do 1º ciclo, faz-se o
que se pode, mas nem escolas, nem pais, nem alunos têm as condições necessárias para esta metodologia, nem culturalmente temos disponibilidade necessária. De
qualquer das formas estou satisfeita com o que tem sido possível fazer, quer pela escola, quer por nós;
Muitos trabalhos face à pouca ou nenhuma disponibilidade dos pais que estão em teletrabalho e a trabalhar fora de casa;
É uma situação complicada em que é mais fácil criticar que opinar mas senti necessidade de haver mais trabalhos para a minha filha fazer;
As opiniões aqui formuladas referem se apenas à docente em questão na medida em que da parte da escola não houve qualquer informação à comunidade escolar no
sentido de elucidar o processo, as ajudas que podiam ser pedidas ou até onde e como poderiam os EE dirigir as suas necessidades/dificuldades. A direção escolar poderia
ter um papel mais ativo;
Considero que o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa deveria ter mantido as aulas presenciais para o 1° ciclo, tal como acontece em alguns agrupamentos de escolas
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que conheço, porque são anos cruciais na aquisição de bases e competências das crianças;
As estratégias de apoio utilizadas foram boas;
O kit tecnológico é que deveria ter sido entregue antes do início do ensino online e até á data ainda não foi entregue nenhum kit. Continuamos a aguardar que seja entregue
o kit tecnológico;
Deveriam ter optado por estratégias de aprendizagem menos expositivas e mais interativas, com recursos virtuais pois considero os educandos do 1º ciclo muito
imaturos/novos para conseguir manter a concentração necessária para as aulas de 1h em frente a um PC. As aulas podiam ser mais lúdicas e práticas, como por exemplo
na telescola (que considero um excelente exemplo de aprendizagem à distância);
Aplicar mais jogos de aprendizagem, ao estilo de um jogo de matemática que tiveram de fazer. Aplicar mais métodos para que consigam ganhar ritmo de trabalho;
A utilização de um plano semanal para que os EE pudessem acompanhar as tarefas;
Observo que a Professora está a realizar um trabalho fabuloso. A forma como os alunos foram, desde o início do ano letivo, sensibilizados para a tecnologia e gamificação
na aprendizagem, posicionou-os para uma transição mais simples e suave para estes métodos;
Poderiam dar mais atenção às matérias de Português, Matemática e Estudo do Meio, do que às do que às Artes (como por exemplo, castelos com caixa de cereais, fogo do
dragão, etc. E também passarem mais trabalhos de casa;
Maior feedback no acompanhamento do aluno;
As estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D têm sido muito boas. No entanto, enquanto mãe, sinto muita dificuldade em acompanhar por falta de tempo
(Trabalho a Tempo Inteiro, o meu marido é professor - também esteve a dar aulas e são três crianças);
Na minha opinião o trabalho realizado pela professora da turma tem sido muito bom a todos os níveis;
O trabalho desenvolvido neste segundo período de confinamento superou em todos os apelos, o 1.º período: atividades solicitadas, autonomia proporcionada, duração das
sessões síncronas e assíncronas adequada, apoio disponibilizado;
Disponibilização de um horário (2 vezes por semana) para esclarecer dúvidas a alunos mas também aos pais para que seja possível esclarecer e ajudar os alunos a
entender melhor a matéria;
Acho que os alunos deveriam receber mais tarefas, mesmo que seja em formato de jogos ou mais criativos para ir integrando matéria. Parece haver muito tempo livre entre
aulas;
As crianças não estão a aprender o necessário;
Comparando com o período anterior do E@D, este melhorou muito;
Mais aulas síncronas durante o horário normal de aulas;
O professor tem muito boas estratégias de ensinar os alunos e de conseguir a atenção das crianças. Agradeço muito haver professores assim.
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Sugestões relativas às condições para uma melhor operacionalização do ensino e avaliação no E@D
Apenas tenho a referir que por vezes, não se reuniram as condições de ensino, uma vez que ainda estamos a aguardar a atribuição de um computador;
Deveria existir um maior apoio por parte dos docentes do apoio educativo, pois este foi praticamente inexistente;
Seria conveniente atribuir atempadamente computadores portáteis a todos os alunos;
Substituir o peso das fichas dos manuais por projetos temáticos englobantes das matérias, que os alunos possam trabalhar em casa;
Ter mais equipamentos informáticos;
Cá em casa, a maior dificuldade é a partilha de meios, os computadores que os dois meninos usam para as aulas são os computadores que eu e o meu marido usamos
para trabalhar, no fundo temos ambos que esperar que os miúdos terminem as aulas para podermos trabalhar; a meu ver é inconcebível que o ME imponha o E@D sem
garantir primeiro que os alunos têm todos os meios necessários para esse fim; os telemóveis não são meios adequados para o ensino;
O ensino e avaliação à distância são uma tentativa de normalidade que, com todo o respeito, me parece forçada, agudizando as diferenças sociais e familiares; O
confinamento traz desafios específicos, e a receita poderá passar por revisões, com fichas das várias matérias (como nas férias grandes), e propostas que promovam o
desenvolvimento de competências emocionais e sociais, sem trazer aos pais um papel de acompanhamento que se pode revelar traumatizante no processo de
aprendizagem das crianças;
Nenhuma sugestão no momento, acho que tudo está sendo feito da melhor forma possível;
Pois eu tentei o meu melhor pois com trabalho num hospital e fazia noite e dia estava com ela nas aulas. Mas pedia se podiam que ela tivesse acesso a um computador
porque nos fez falta;
Facultar computadores a todos os alunos;
Para quem está em teletrabalho e só existe um computador em casa é muito complicado. Foram prometidos computadores que não chegaram. Vão de começar as aulas
presencial brevemente e onde andam os computadores? De resto parabéns pela vossa dedicação;
No nosso caso, estando eu em teletrabalho, a grande exigência foi a partilha de um único computador em casa. O facto de não terem sido distribuídos pc aos miúdos, no
nosso caso, tem tornado este tempo;
Mais exigente;
Penso que se está a fazer o necessário atendendo ás condições. É muito complicado o ensino á distância a miúdos de 8 anos;
E necessário reabrir as escolas, os alunos do 1ano estão a ter muitas dificuldades;
Considero uma grande evolução relativamente ao ano anterior no ensino à distância. Estou muito satisfeita com o novo processo porque para além do aluno ter mais
autonomia, também libertou mais os encarregados de educação. Parabéns e sei que há sempre coisas a melhorar, mas para mim e para o meu educando está muito
melhor;
Considero que quem respeita o facto de ter o micro desligado quando é solicitado é prejudicado. A professora manda desligar o micro e depois quem não desligou responde
logo quem desligou nem tem oportunidade de o fazer;
Para quem tem alguma dificuldade de concentração o ensino á distância não é viável;
O problema e ajudar nos trabalhos de casa que tem que realizar;
A professora deveria usufruir de computador, internet e software da escola/ Min. EE;
A minha opinião acerca deste assunto é a seguinte: Acho que a a professora/ escola tem correspondido às expectativas, nada a dizer têm feito um bom trabalho nas
medidas possíveis. A nível da aprendizagem não é a mesma coisa como estar na escola, não se retém tão bem;
As dificuldades como encarregado de educação são, não poder acompanhar o meu educando, por motivos profissionais, logo tem ficar com um familiar, para acompanhar a
telescola e outra crítica é tendo o escalão B, não recebemos o computador da escola, uma falha principal, pois não temos computador, era coisa que queria que
resolvessem para breve,sem mais assunto, só tenho a dizer obrigado;
Os alunos terem apoio síncrono da professora para corrigir os exercícios que não foram bem realizados e assim ultrapassarem os erros realizados nas distintas tarefas;
Como já referi esta metodologia não é a adequada para crianças do 1º ciclo;
Poderiam existir ainda horas destinadas a apoio escolar para aqueles que dele carecem;
A Escola deveria ter entregue o computador portátil e restante kit tecnológico a todos os alunos antes do início do ensino online, tal como o governo português prometeu e
anunciou. A minha educanda ainda não recebeu qualquer kit informático. Esta situação tem de ser resolvida. Aguardo que tomem as providências no sentido de a minha
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educanda receber o kit tecnológico;
A escola/professores podiam fazer uma aposta em plataformas digitais de ensino, com recurso a jogos de aprendizagem e filmes, bem como criar os seus próprios
recursos;
As semanas deviam ser planeadas e comunicadas com antecedência para uma melhor organização de todos e com isso melhorar o aproveitamento. Consolidar matérias
importantes sem preocupação principal de cumprir metas curriculares descabidas em tempos de pandemia, preocupados/pressionados apenas com resultados e não com
pedagogia de forma a cativar os alunos para o prazer de aprender num futuro próximo;
O método adotado este ano resultou muito melhor que o do ano passado. Há mais ligação com a escola e colegas. O trabalho é realizado maioritariamente com a
professora e turma nas aulas síncronas, havendo um balanço muito equilibrado no trabalho das aulas síncronas e assíncronas;
O ensino à distância é difícil porque eles perdem rapidamente o interesse, a única sugestão que poderia dar seria tentar ter grupos menores, mas também entendo que os
professores estão absorvidos com relatórios e reuniões;
Apenas deixo o nosso sentido agradecimento;
Na minha opinião as aulas síncronas deviam ser efetuadas em dois grupos, por forma aos alunos poderem participar mais, mantendo as mesmas duas aulas por dia;
No meu entender, faltou dar formação aos pais de como utilizar a plataforma, especialmente, no que se refere à forma de entregar os trabalhos pedidos pela professora;
Passarem mais trabalhos de casa, nomeadamente de Português, Matemática e Estudo do Meio, para eles irem preparados para o 2º ciclo;
Fornecer pc ou tablets às famílias, principalmente aquelas em teletrabalho e sem apoio informático;
Na generalidade, não existe igualdade de acesso ao E@D: as crianças não têm todas os mesmos equipamentos - neste caso só temos um computador para dois, o que é
impossível conciliar as aulas, sendo que o outro tem de ver no telemóvel; o meu filho está no segundo ano e ainda não consegue ler bem, exigindo que a maior parte das
tarefas tenham de ser acompanhadas por um dos pais, por dificuldades de leitura e compreensão do solicitado; os ambientes de trabalho são diferentes, o que condiciona a
atenção;
Atendendo ao que se consegue exigir a crianças desta idade, e particularmente no caso desta turma, julgo que está a ser feito um trabalho bastante positivo quando
comparado com o confinamento anterior. A presença diária da professora em dois períodos do dia (manhã e tarde), tem sido bastante produtiva e organizativa das
aprendizagens das crianças. Fantástica tem sido a capacidade de adaptação dos alunos às novas tecnologias e tenho assistido a crianças, desta idade, a saberem criar
reuniões de trabalho on-line e a saberem trabalhar extraordinariamente bem em grupo, via meet, zoom ou outras plataformas, de modo completamente autónomo, para
entre elas resolverem os trabalhos assíncronos e para conviverem entre eles - algo que em tempos comuns nunca imaginaria. Nada disto se passou no confinamento
anterior. Não são processos fáceis de gerir - para nenhum dos lados. Muitas melhorias e adaptações poderão ainda ser feitas nestes processos (de ambos os lados). No
entanto, creio que o elogio nestes momentos se reveste de uma importância estrondosa. Estão de parabéns toda a escola, as crianças e nós pais enquanto facilitadores no
que é possível;
Penso que a operacionalização foi a adequada;
As vezes temos problemas em entrar na plataforma, por causa da internet, outras vezes por sermos talvez muitas pessoas;
Considero que a matéria lecionada é diminuta. Considero que o tempo de aulas síncronas é demasiado reduzido em comparação com o horário escolar, ficando o
educando incutido de fazer as tarefas sozinhas sem o apoio do professor que é o responsável pela aprendizagem dos mesmos. Em média a educanda tem 1:30 de aula
síncrona por dia o que na minha ótica não abrange conteúdo suficiente para que o decorrer do ano possa fluir sem prejudicar a sua aprendizagem;
Estes questionários são importantes ferramentas para essa avaliação;
Infelizmente, se não estiver constantemente a visualizar o que está a fazer, vai há procura de outros interesses no computador;
Foi tudo muito melhor, nota se que houve uma preocupação maior, para que as aulas fossem mais didáticas que no outro período, pois com a telescola não se conseguia
manter os miúdos em frente a TV;
Mais aulas síncronas durante o horário normal de aulas;
Não tenho sugestões de momento, quero apenas agradecer à professora pelo excelente trabalho realizado.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

EE 2º.3º Ciclos e Sec. do Agrupamento

Relativamente ao E@D:
Como considera o tempo despendido no E@D (Ensino a Distância) em comparação
com o horário em aulas presenciais?
Relativamente ao E@D:
Como considera o envolvimento do seu educando no processo?
Como consideras o seu envolvimento no processo?
Considera que o envolvimento da escola no processo E@D foi:
Como considera a escola relativamente à possibilidade de se poder pronunciar sobre
as metodologias de ensino?
Como considera a relativamente à forma como foi melhorando as estratégias ao longo
do E@D?
A avaliação que te foi feita pela escola no E@D foi:
Como considera a escola relativamente à forma como foi feito o balanço e dado
feedback do trabalho realizado pelos alunos durante o E@D?
Como considera a escola relativamente à forma como foram sendo esclarecidas
dúvidas sobre os trabalhos pedidos?
Como considera a escola relativamente à forma como foi prestado apoio no E@D?
Como consideras o conforto que sentiu com a situação de E@D?
Relativamente ao tempo que foi sendo dado ao seu educando para realizar as tarefas

Total Alunos: 1490 (33% inquéritos respondidos)

muito (%)

menos
(%)

mesmo
(%)

mais tempo
(%)

Sem Opinião
(%)

5

21

34

32

8

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

5
3
4
6

24
9
24
28

41
59
49
46

29
23
21
14

2
6
2
6

4

22

53

18

3

3
6

29
29

51
47

9
14

8
4

4

29

45

17

5

4
8
12

27
39
43

45
38
24

15
10
16

9
5
5

Total
Inq.

495
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Sugestões relativas à relação pedagógica com a escola no E@D:
Todos os trabalhos devem ser enviados para os emails dos encarregados de educação (pais), de modo podermos controlar/ajudar o ensino a distância. Neste
momento apenas é enviado ao aluno;
A dificuldade de não ter um pc ou tablet não facilitou;
Resposta rápida e assertiva tendo em conta as circunstâncias;
Normalmente os alunos costumam ter muitos tpcs para executar, em conjunto com os testes, que tempo lhes sobra para estudar, se muito s deles já lhes
ocupam bastante tempo? Menos tpcs ou mais fáceis de executar era boa ideia;
Deveria ter havido um contacto individual pela DT ou Psicóloga da escola para se avaliar as necessidades individuais de cada aluno ;
Penso que a metodologia de avaliação deve ser reavaliada;
Equilíbrio na quantidade de trabalhos, o meu educando tem que dedicar mais tempo aos estudos agora para simplesmente concluir trabalhos. O que tem lhe
causado stress e não parece ser produtivo. Talvez menos trabalhos que englobe mais matéria mais com mais tempo para concluir. Melhor qualidade do que
quantidade;
Terem em atenção a quantidade de t.p.c e trabalhos de grupo solicitados, (nas doze disciplinas), uma vez que os alunos dedicados e interessados, ficam com
muito pouco tempo para estudarem para os testes de avaliação. Verificando-se em muitos deles períodos/episódios de ansiedade;
Aperfeiçoamento de alguns Professores no que à utilização do programa informático diz respeito; trabalhos completamente desadequados face à carga horária
semanal de certas disciplinas e à sua aplicabilidade;
Acho que os professores têm feito de tudo para os ajudar temos sempre de os agradecer, mas os trabalhos são muitos os alunos andam sobrecarregados com
excesso de trabalho, não saem dos quartos ñ conseguem respirar para atender a todos os pedidos, estão exaustos e ansiosos pelas aulas presenciais. Isto
tudo já é complicado para eles;
Mais feedback aos pais por parte dos professores face ao acompanhamento e resultados dos alunos relativamente ao ensino à dis tância;
Foi adotada uma carga excessiva de trabalho autónomo para realizar ao longo do dia. Grande par te dos trabalhos e métodos de envio completamente
desajustados em função do ano de escolaridade e maturidade dos alunos. Excesso de emails, muitas vezes sem qualquer nexo ou coordenação entre
disciplinas. Desfasamento entre quantidade de trabalho pedido, emails enviados e peso da disciplina no curriculum escolar dos alunos;
A quantidade de trabalhos bem como a sua complexidade deixa muito a desejar quando falamos de ensinar crianças de 11 anos. Alguns dos trabalhos não
acredito que fossem pedidos ou sequer efetuados se o ensino fosse presencial;
Só acho pior o ensino a distância por causa da net que ia a baixo e depois serem obrigados a faltar a aula. Mas depois a net deixo u de ser tão lenta houve
melhoria no ensino;
Mais apoio por parte do conselho de turma, menos exigências aos alunos do conselho de turma;
Relatórios quinzenais sobre o desempenho do educando e dos trabalhos e testes realizados ;
Agradeço a sensibilidade da diretora de turma em todo o processo;
Talvez mais aulas online e menos trabalhos;
A relação tem sido boa e interessada no aluno;
Por vezes os trabalhos realizados são enviados (eu confirmo) e acontece que o(a) professor(a) não os recebe. Sugeria haver uma resposta breve (ex:

Página 2 de 12
Avaliação Interna do Agrupamento Pinheiro e Rosa – 2020/2021 – Encarregados de Educação do Agrupamento

Recebido) para o aluno, para podermos detetar estas situações e corrigi-las o mais breve possível;
Tenho algumas situações, uma mais recente: um Professor, na sua disciplina disse (no dia 8.03.20021) que não tinha recebido uma biografia. Foi um trabalho
solicitado logo no início do confinamento, e enviado pela aluna a 9.02.2021.
Pouca coordenação entre professores que originou um excesso de trabalhos que sobrecarregou os alunos, inclusivamente em dias de testes, contribuindo
assim, para uma descida das notas;
Não concordei com a correção autónoma de testes;
Penso que o horário é muito excessivo. As minhas educandas sentam-se ao computador às 8.20 e saem de lá às 13.30 dados que nos tempos assíncronos
tenho a sorte de muitas vezes sozinhas aproveitarem para organizar o seu trabalho. Depois são mais cerca de 2 horas de tarde para estudar e terminar as
entregas;
Nada a dizer. É muito complicado para todos, alunos, professores e EE;
Menos trabalhos e mais compreensão da parte dos professores;
Esclarecendo de forma simples às dúvidas e respostas por todos apresentadas ;
Por vezes as respostas a questões colocados tardam a serem respondidas por alguns docentes ;
Grupo WhatsApp pais/professores, para rápida comunicação;
Todos os professores se dedicarem da mesma forma, no que diz respeito à aplicação da matéria lecionada, motivando os alunos a praticarem mais exercícios
do manual, cadernos de atividades, etc, para uma melhor aprendizagem e prática de estudo, e melhores resultados na realização das fichas de avaliação. E
não tanto a realização de trabalhos elaborados no PowerPoint ou Word , visto ainda terem algumas dúvidas na utilização destes operativos, sozinhos ;
Deveria ser pedido a grupos de alunos que eles próprios preparassem e apresentassem as aulas;
O empenho dos professores varia muito, há professores que dão muito apoio, outros que nem por isso;
Julgo que é uma situação a optar sempre que um aluno esteja impossibilitado de ir às aulas ;
Penso que deveria haver informação divertida direcionada aos alunos referindo que jogar em excesso tem malefícios para a saúde;
Há relatos de muitos alunos em aula mas a jogar ao mesmo tempo. Os pais estão "desligados" ou não se interessam e daí ser importante fazê -los acordar, por
si próprios, para os efeitos nefastos no seu desenvolvimento;
Mais tempo síncrono e menos assíncrono, melhor organização destes;
Foi uma experiência muito positiva, tendo em conta a rapidez de adaptação de novas metodologias. Os alunos tiveram um acompan hamento muito próximo
dos professores que, sempre se mostraram disponíveis para esclarecimento de dúvidas e de apoio pedagógi co, sempre que foi necessário. Obrigada a todos,
estão de parabéns;
A minha sugestão era que os professores dessem as aulas o mais normal possível como se fosse pre sencial;
Pois nem todos os alunos têm os encarregados de educação em casa para os poder ajud ar nesses ditos trabalhos;
Em relação aos TPC´s realizados acho que deveriam ser todos corrigidos, ou pelo menos ser enviado uma correção pelo professor ;
Quando os miúdos são tímidos, têm vergonha de dizer que têm dúvidas, o que os prejudica no ensino à di stância;
Venho por este meio agradecer diretora de turma que é sempre muito preocupada com os alunos, esclarece sempre as dúvidas todas dos pais e alunos,
sempre com muita atenção ,e mesmo todo excelente, os professores também são muito bons isso ajuda muito;
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Alguns dos docentes não se fazem acompanhar do material necessário para que as aulas sejam profícuas. A escola/ministério devia facultar esse material,
caso os docentes não disponham dele;
No caso do meu educando a nossa internet não é muito boa, e tentarem com que os professores mandem menos trabalhos que o que eu vejo e muito trabalho
para as horas que eles tinham de aulas presenciais;
Na minha opinião poderiam criar atividades lúdicas entre os alunos, promoverem o contacto entre os alunos como se fosse o recreio na escola, para evitar o
isolamento, jogos ,quizs, dança, mesmo online, uma visita ao zoo, aos museus...porque fora as aulas onde eles têm que cumprir todas as regras inerentes às
aulas e que assim deve ser, falta promover as relações e a parte social que também se aprende na escola ;
Gostaria que os professores verificassem os testes on-line tenho o caso de 2 testes em que a resposta está certa mas o computador diz que está errada
mandei mensagem pra professora mas nenhuma foi verificar nem respondeu;
Alguns alunos não estão atentos as aulas tirando tempo aos que estão a querer aprender. Tomar atitudes por parte dos professores quanto a esse assunto;
Todos os professores deviam dar feedback de todos os trabalhos pedidos para enviar para o Classroom ;
Foram exigidos mais trabalhos do que no ensino presencial, deveria haver uma maior coordenação entre todos os docentes de mod o a não sobrecarregar os
alunos, o meu educando esteve fins de semana inteiros a fazer os trabalhos de casa;
Haver sessões mais curtas, bem preparadas, com estruturas definidas, com comunicação e clareza dos objetivos, alunos melhor preparados, distribuição de
pequenos trabalhos aos alunos antes e depois de cada matéria, mas nada de muito complicado ou aprofundado, utilização de recursos disponíveis online.
Menor carga horária e simplificação dos conteúdos para um melhor benefício professor/aluno, ex. apresentar exe mplos pormenorizados antes de iniciar os
exercícios práticos e acompanhar os alunos durante os exercícios práticos e incentivar os alunos a processarem ativamente a matéria, enquadrament o da
matéria nova num panorama mais alargado. Focagem no essencial;
Nada a apontar. Excelente relação com a DT;
Menos envio de trabalhos e mais aula presencial;
No caso do meu filho, sendo um bom aluno, o ensino á distância só o está a prejudicar em relação á média pretendida para a entrada na faculdade. Sendo os
maus alunos mais beneficiados com este método "forçado " de ensino;
Constatei que os alunos estão mais atentos quando sabem que vão ser chamados a participar. São mais vantajosas as tarefas des envolvidas em direto (nas
sessões síncronas), do que as assíncronas;
Começo por aproveitar este espaço para vos dizer que este questionário está mal construído. Algumas questões estão mal formuladas e/ou as escalas das
opções de resposta são desadequadas. Por exemplo, o envolvimento da escola no ensino a distância não foi insufi ciente, foi mal pensado/desenhado. O
envolvimento do meu educando no E@D não foi insuficiente nem bom, foi prejudicial para o seu bem estar ;
A primeira sugestão relativamente à relação pedagógica é que a escola não se esqueça que os alunos são crianças e n ão adultos. Que para o
desenvolvimento saudável de uma criança esta não pode passar horas a fio sentada em frente a um computador, ora a ter aulas, or a a fazer trabalhos para a
escola. Outra é que mais do que aprender conteúdos (que a maioria serão esqueci dos mais cedo que tarde) as crianças aprendem formas de estar e modos
de agir, e que educá-las para fazer coisas sem sentido só para "picar o ponto", ainda por cima em detrimento da sua saúde mental/psicológica, é hi potecar o
nosso futuro como sociedade;
Acho que perante a situação atual deviam de esclarecer os alunos melhor relativo as normas nos trabalhos e testes a realizar de forma a ajudar a perceber
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como proceder;
No meu entender, continua a verificar-se alguma sobrecarga de trabalhos em algumas disciplinas. Quanto aos momentos de avaliação, quando existem, e
compreendendo que não seja fácil avaliar nas presentes condições, não creio que sejam fidedignos o suficiente para espelhar a s reais capacidades dos
alunos. Contudo, no meu entender, esta avaliação reveste-se, por outro lado, de extrema importância no que respeita à manutenção de ritmos de estudo e
aprendizagem. São momentos atípicos, aulas atípicas, avaliações atípicas e adaptações extraordinárias as que tenho assistido nas últimas semanas. Exijo,
enquanto encarregada de educação, que também a avaliação de final de período dos alunos, caso esta tenha lugar, seja feita de modo atípico, e não focada
única e exclusivamente em momentos de avaliação quantitativos realizados à distância. Os professores das disciplinas já conhecem os alunos e o alcance das
suas capacidades. Façam avaliações longitudinais;
Existe sobrecarga de trabalhos que vão além das aulas assíncronas ;
Penso que uma área de melhoria em algumas disciplinas deveria existir e partilhado com o aluno objetivos defini dos e conteúdos em trabalhos de pesquisa
para que o aluno percebesse qual o objetivo e ser mais autónomo na realização do mesmo.
É complicado manter uma criança de 10 anos em frente a um computar pois disfarçam facilmente ;
Alguma confusão pôr os trabalhos do curso de Técnico de Programação Informática apareceram como tarefas atribuídas nas tarefas do Curso de TOE ;
Os professores deveriam ter acesso a todas as tarefas e testes de todas as disciplinas da turma, para assim não haver exce sso de tarefas ou de testes na
mesma semana;
Alguns professores deveriam ter tido em consideração a quantidade e pertinência dos trabalhos enviados bem como as tarefas ma rcadas pelos outros
professores.

Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
O trabalho autónomo deveria ser mais acompanhado, feito durante a aula síncrona;
Ao longo do E@D, as estratégias têm sido bem mais numa ótica dos Professores "colecionarem trabalhos" para avaliarem os alunos do que propriamente para
mero apoio à aprendizagem;
Nada a acrescentar;
Após uma primeira experiência em 2020, não só se repetiram como se agravaram alguns dos erros cometidos. Redução de trabalho exigido podia dar mais
tempo para efetivamente os alunos consolidar em a matéria em cada semana. Assim não. Nada ficou assimilado, foi trabalho feito para cumprir metas sem
qualquer relevância pedagógica;
Falta de computadores para famílias só com 1 computador e 3 filhos a estudar e aplicarem plataformas diferentes para entrega de trabalhos em que alguns
telemóveis não têm capacidade para tal e o computador é partilhado;
Acho que o meu filho atrapalhou-se muito com as tarefas;
Mais apoio por parte do conselho de turma, menos exigências aos alunos do conselho de turma ;
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Tempo com os professores para além das aulas para apoio a dúvidas e realização dos trabalhos;
Relativamente ao que me foi dito, aconselho a mudarem a plataforma do meets para o zoom ;
Ter as aulas normais, mas com menos trabalhos;
Deviam ser mais aulas síncronas pois eles quando não estão com as professoras ignoram as tarefas;
Reduzir o número de alunos nas aulas síncronas;
Só quero lembrar que, tal como aconteceu o ano passado, não é esta a melhor forma de ensino e que os conhecime ntos adquiridos não vão ser os ideais. Em
vez de avançar com a matéria, seria bom que fossem consolidados alguns conhecimentos. Revistos com mais pormenor alguns aspetos relevantes para o
ensino de determinado conteúdo. Quantidade, por vezes, não é qualidade;
Não é de agora e sucede mesmo no ensino presencial, o método continua muito expositivo, o que à distância torna-se cansativo para os professores e alunos
por falta do contacto. Não é possível perceber se o aluno assimilou o conteúdo. A estratégia deveri a consistir mais na inclusão dos alunos, embora perceba
que é difícil;
As que estão a ser realizadas são muito razoáveis (aulas de apoio, quando há dúvidas extra aulas os professores respondem às mesmas por mensagem...);
Já há professores que por vezes o fazem, mas acho que as aulas assíncronas deveriam servir para os miúdos com mais dificuldades fazerem os trabalhos de
casa com apoio;
Diminuir a carga síncrona. Formar os professores em novas plataformas de forma a motivar os jovens (ex istem novas plataformas de jogos e quizzes e outras,
até plataformas onde podem criar jogos de "mapa" com avatars criados pelos alunos) e muito professores baseiam -se ainda muito em ler apresentações
powerpoints e mandar fazer exercícios do manual e copiar coisas. Ao fim de duas horas tenho as miúdas quase a dormir em cima dos computadores
Começar a usar ferramentas que os alunos já dominam bem como o DISCORD, que parece ser fácil intuitivo e poderá servir para u ma maior aproximação dos
docentes aos discentes;
7 dias para o tempo de realizar as tarefas;
Alguns professores exigiram demais dos alunos;
No que diz respeito à utilização das plataformas eletrónicas que os alunos têm que utilizar para uma boa realização do E@D, a cho que a disciplina TIC,
deveria estar mais direcionada para uma melhor aprendizagem das mesmas, ou seja, essa disciplina deveria ajudar os alunos a aprenderem melhor a
utilização dos vários programas de elaboração de trabalhos;
Salas de estudos
Há disciplinas onde não vimos estratégias (Tic);
O E@D é a ferramenta para o futuro;
O aluno adotou se muito bem a este sistema de ensino;
O apoio seria a nível de qualidade de internet nas casas dos alunos... com um sistema controlado pela escola em que a interne t wireless era fornecida pelo
governo somente aquando das aulas E@D. Teria um custo reduzido comparado com a opção de da r computadores e internet... a pessoas que têm
rendimentos mínimos, declarados, e que depois têm telemóveis de topo e viaturas de topo. Já estou a entrar na área da fiscali zação... que já sabemos que não
há;
Mapa de trabalhos comum a todas as disciplinas havendo melhor distribuição no tempo. (Tipo Agenda do Aluno);
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Acho que os questionários efetuados online são uma ótima solução para os manter concentrados e principalmente m otivados;
Para mim matemática e português são as disciplinas mais importantes e que mais deveriam ser trabalhadas e as que mais dificuldades temos em ajudar;
Penso que deveriam ser as disciplinas que deviam ter mais aulas síncronas, ou dia sim dia não e com trabalhos para apresentar na aula seguinte. Já estamos
há dois anos letivos a estudar assim e sei que são disciplinas que vão ser mais afetadas. Sei que o ensino à distância é complicado, para os professores
perceberem todas as dificuldades dos alunos;
Tenho sérias reservas de que estejam a ser aplicadas quaisquer estratégias de apoio à aprendizagem e à inclusão;
Poderão ser realizadas aulas de apoio ao estudo, como por exemplo em Matemática, Física, Português e Inglês;
O ensino à distância é um fraco substituto do ensino presencial, e vejo inconvenientes em relação a alunos com mais dificuldade de aprendizagem;
Reforço que as tarefas dadas foram as adequadas para o tempo disponível;
Mais aulas presenciais;
Na minha opinião, a matéria pelo E@D e os testes estão desfasados, pelo que a continuar assim e dado que o meu filho se encontra no 1 1º ano (ano
extremamente exigente e decisivo na vida futura escolar) acho que os testes deveriam ser feitos presencialmente na escola com o tempo devido, e não testes
de 15 min , em que aumenta o stress do aluno e a sua capacidade de dar o seu melhor;
Uma aula via computador não pode ser uma réplica de uma aula numa sala da escola. Existem inúmeras técnicas de aprendizagem ativa que se utilizadas
poderiam minimizar o cansaço e alheamento dos alunos nas aulas (incluindo nas aulas presenciais). Deixo-vos alguns links de sites com estratégias de
aprendizagem ativa:
https://www.cambridge-community.org.uk/professional-development/gswal/index.html
https://cei.umn.edu/active-learning
https://serc.carleton.edu/sp/library/pedagogies.html
https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-strategies
Não se resolve o problema de excesso de trabalhos pedidos aos alunos substituindo os tempos assíncronos por tempos síncronos para realização dos
trabalhos. A solução teria sido reduzir a quantidade e a extensão de trabalhos pedidos aos alunos. É doloso assumir como prioridade a abordagem do máximo
de conteúdos possível. O bem-estar das crianças deveria ser a prioridade da escola;
Acho que os alunos por vezes necessitam de estratégias mais praticas e simples, excessivos trabalhos para se fazer em casa a acrescentar apresentações
orais e testes, criou extrema ansiedade no meu educando, prejudicou a aprendizagem ;
Na minha opinião deverá existir maior interação com os alunos nas aulas síncronas. Os alunos que não respeitam as regras deveriam ser mais
responsabilizados;
Em algumas disciplinas as tarefas exigidas semanalmente foram exageradas. Os professores, em sala de aula, nunca conseguir iam cumprir as planificações
que apresentaram e as tarefas solicitadas;
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Sugestões tendo em vista a melhoria das condições de operacionalização do ensino e da avaliação no E@D
Aulas de apoio para alunos que pretendem ir aos exames nacionais. E-mails de feedback para os pais dos trabalhos realizados e notas;
Apenas precisávamos de mais um computador aqui em casa, pois por vezes eu tinha de prescindir do meu pc do trabalho para que os meus dois filhos pudessem assistir
às aulas síncronas;
O ensino á distância deve ser substituído pelo ensino presencial assim que possível;
Parece-me que nesta fase, as coisas correram realmente melhor, mas os meios disponíveis tornaram as coisas complicadas, à mesma;
No meu caso, tenho 2 filhos, senti que os miúdos ficaram agarrados à escola tempo demasiado. foi excessivo, entre aulas e trabalhos. Tenho ainda a acrescentar, que é de
lamentar que alguns professores não se deem ao respeito. Cheguei a assistir a palavreados menos corretos, assim como atitudes improprias. notei que haveria um esforço
da parte dos professores, por estarem em casa / escola a lecionar, para as nossas casas, esforço este que por vezes mais pareceu forçado. chego a interrogar-me se
realmente estes docentes gostarão de lecionar (pois há tantos outros com gosto e interesse e em lista de espera), infelizmente também tenho noção que há miúdos difíceis
e mal educados. mas na escola, deveria de se mostrar e exigir o respeito (coisa que me parece se ter perdido com o tempo), de realçar que o respeito e educação começase em casa (tenho perfeita noção), mas se na escola não houver da parte dos professores, como poderão obter respeito dos miúdos???
Deveria de haver auditorias as aulas, mas não presenciais (via vídeo), num futuro, quem sabe... pois as presenciais irão sempre mostrar a "irrealidade" das aulas. Será
difícil, porque a dita proteção de dados irá funcionar oportunamente, neste caso;
Abram os olhos, há docentes que ofendem os alunos, há docentes que não se dão ao respeito, cuidado, "quem vê caras, não vê corações";
Os miúdos não são fáceis, mas o respeito na escola perdeu-se algures por alguns motivos. Será a falta de gosto pela Profissão? Será a saturação? (que acabam por passar
gerações escolares???);
Tenho a agradecer o trabalho dos professores e a boa comunicação com os encarregados de educação e alunos. OBRIGADA Professores;
Deveriam ter sido realizados mais testes rápidos ao fim de cada modulo;
Durante o ensino á distancia deveria haver reuniões online com os encarregados de educação;
A tal agenda/calendário sincronizada da turma com trabalhos, dead lines e percentagem também estar acessível ou ate sincronizado com os emails dos encarregados de
educação;
Terem uma especial atenção na marcação dos testes de modo a que os alunos consigam conciliar todo o outro trabalho pedido, e que no final de período no momento de
atribuição de notas seja tido tudo em conta, t.p.c e trabalhos de grupo (enviados dentro da data proposta/limite), participação em aula, assiduidade e testes;
A qualidade do acesso à Internet nem sempre permite sessões fluídas sem interrupção;
Melhor formação dos Professores para o funcionamento com o classroom ; algum rigor adicional por parte de alguns Professores na elaboração das suas planificações ;
melhor dosagem de e-mails enviados aos alunos ; aplicação de tarefas e/ou trabalhos que se apliquem aos objetivos das disciplinas (exemplo : Educação Musical);
Tivemos que fazer um esforço e para adquirir um PC pois se estivesse á espera só agora no início de março fomos contactados para a possibilidade de nos emprestarem
um. Penso que não foi correto as prioridades que foram dadas uma vez que por vezes estar no 3ºescalao não significa que tenhamos mais condições do que quem está no
1⁰ ou 2⁰;
Sugiro que os Professores que optem pela realização de uma avaliação formal, que façam uma avaliação adaptada ao E@D, através de plataformas que facilitem a
realização da avaliação através do computador (ex: google forms);
Não faz qualquer sentido, manter o mesmo formato de avaliação (teste realizado numa folha à parte) e ainda pedir ao aluno para tirar uma fotografia e enviar para o

Página 8 de 12
Avaliação Interna do Agrupamento Pinheiro e Rosa – 2020/2021 – Encarregados de Educação do Agrupamento

Professor;
Para não falar do grau de dificuldade dos testes realizados em algumas disciplinas;
Os Professores não se podem esquecer que o E@D não permite a mesma aprendizagem que o ensino presencial, logo os momentos de avaliação não podem, nem devem
ser exatamente iguais como se os alunos estivessem a ter aulas "normais";
Incluir informação escrita se os trabalhos / tarefas foram realizados ou não;
Reúnam escolas, professores e encarregados de educação à mesma mesa para discutir, melhorar, aperfeiçoar o modelo. Os pais e encarregados de educação têm um
papel fundamental e não me parece que sejam escutados;
Continuando o confinamento verificarem quais os alunos que necessitam mesmo de computador para poderem assistir como deve ser às aulas e entregar os trabalhos
como deve ser sem stress. Os inquéritos que fazem sobre essa necessidade não serve para nada pois são sempre os mesmos a ter essas facilidades de ensino porque
acreditam que os pais que trabalham têm condições para comprar computadores o que não é real;
Mais apoio por parte do conselho de turma, menos exigências aos alunos do conselho de turma. Os alunos não são máquinas são crianças que devem ter tempo para a
escola e para eles próprios e não se verificou esses fatos por DEMASIADAS EXIGÊNCIAS que retiraram todo o tempo aos alunos incluindo os fins-de-semana;
Apenas gostava de mencionar que reparei que alguns alunos copiam nos testes com os seus telefones, pois vão falando uns com os outros. E adorei o método de teste da
professora de inglês, que mandou o mesmo teste, mas com a ordem das alíneas trocadas para cada aluno, para dificultar os alunos a copiar. Achei expectacular!
Infelizmente todos sabemos que isto é uma situação difícil para todos, e em específico para os professores que não conseguem controlar os alunos assim, mas este método
nos testes foi realmente muito bom;
Penso que no E@D os trabalhos de todas as disciplinas deveriam ser feitos através da plataforma da Escola Virtual que tem imensos vídeos e testes. O Professor de
português é o único que recorre a esse método;
Mais uma vez, estes alunos estão a ser castigados com tantos trabalhos para fazer. Têm os mesmos trabalhos que tinham no ano passado com o triplo ou quádruplo das
aulas síncronas. Não é no tempo de uma aula assíncrona que o aluno: assiste a uma aula do EstudoEmCasa, lê os powerpoints que a professora manda e ainda lê tantas
páginas do manual para fazer quatro páginas de uma ficha. E tem que repetir o processo com várias disciplinas. Os professores não podem contar só com o tempo da
realização das fichas. Têm que contar com o tempo de preparação e estudo, para cada disciplina;
O tempo de estudo está a ser prejudicado por todos os trabalhos que enviam. São 45 minutos de aula assíncrona e é para esse tempo que deviam ser pedidos os
trabalhos;
Não existem soluções para o método do ensino à distância. Reconheço o esforço de todos, mas nada substitui o ensino presencial. Alunos que se encontrem ao abrigo do
ensino inclusivo se não tiverem salvaguarda familiar e apoio por parte dos pais, ficam à deriva no ensino à distância;
Acho que no geral o ensino funcionou, está tudo a aprender. Mas é difícil fazer o educando cumprir todas as tarefas. Que voltem as aulas presenciais rapidamente!
Foram dados muitos trabalhos para realizar com tempo reduzido. Assim sem tempo para se preparar para os testes. Com isto sem tempo para estar em família é até
descontraírem. Os alunos ficaram muito ansiosos e nervosos;
Deixar as avaliações ao critério dos professores ou grupos disciplinares. obrigarem professores sem formação para tal fazerem avaliação em googleform não é a melhor
opção e já ocorreram erros de avaliação;
Deveria haver mais articulação entre os vários docentes, aquando da planificação dos momentos de avaliação, para que não se concentrem todos na mesma semana.
Internet a nível nacional;
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O horário proposto para as aulas devia-se cumprir tendo em vista as responsabilidades diárias de cada indivíduo;
O tempo das aulas síncronas podia ter sido reduzido. Eles já passam tanto tempo online, mais o tempo que têm para fazer os trabalhos no computador, só lhes faz mal
tanto à vista como à cabeça. Houve professores que não respeitaram o tempo de aula, excedendo o tempo e o aluno teve pouco tempo para descansar entre aulas. e
houve professores que deram pouco tempo para realizar as tarefas. na minha opinião, os alunos despenderam de muito mais tempo do que nas aulas presenciais;
Deve haver uma sensibilização por parte dos professores, de perceber as dificuldades de cada aluno e ir de encontro com as mesmas, recorrendo a partilha de informação
adequada para que cada um consiga acompanhar a matéria lecionada. Com isto, quero dizer que devem ajudar mais individualmente cada aluno, se assim for necessário,
ajudando-os nas suas maiores dificuldades, através de uma informação mais clara e concisa e/ou partilha de informação mais simplificada;
Maior interatividade entre professor e aluno;
A situação que pode ser melhorada é o meet ser mais personalizado nomeadamente em relação ao corpo docente;
Parabéns pelo esforço. Muito bom da parte da escola e dos docentes;
Relativamente às questões 8,9,10 ainda é cedo para poder formar uma opinião;
Continuar com este tipo de questionários;
Melhorar os intervalos entre disciplinas ou dividir o horário com algumas disciplinas de manhã e outras à tarde, são demasiadas horas consecutivas à frente de um Ecrã.
Menos carga de trabalho pois os alunos levam o dia inteiro para finalizar as tarefas e agora em disciplinas que nem sequer passavam tpc. Alargamento dos prazos de
entrega dos trabalhos e sem penalização para a nota. Trabalhos adequados ao 5º ano pois muitos deles são para os pais fazerem;
As tarefas assíncronas são em demasia. Para cada professor poderá não ser, mas enquadrando as disciplinas juntas, torna-se muito pesado. Se fosse presencial, não
teriam esta quantidade de trabalhos de casa e sendo não presencial sinto que a sobrecarga de trabalho autónomo é superior à de trabalho autónomo, o que em crianças
desta idade torna-se complicado pois não têm ainda autonomia total para a realização das tarefas. Sinto que se torna desmotivante para as crianças, vendo pelo meu filho,
que está desmotivado para a aprendizagem e é muito dependente de um adulto para o ajudar, tarefa complicada pois temos também que trabalhar e a disponibilidade não é
a melhor neste sentido. Há uma grande responsabilidade para os pais em estar presente, controlar e certificar que está tudo a ser orientado por parte do aluno. No entanto,
compreendo que a escola e os professores fazem o seu melhor, não atribuindo qualquer responsabilidade aos mesmos. São exemplares no modo como trabalham e sei
que agem sempre pensando no melhor para o aluno. A situação pandémica assim exige e todos nos adaptamos da melhor maneira possível. No entanto, os alunos, nesta
idade, têm dificuldade em perceber estas questões e, no meu caso, sinto o meu filho muito desinteressado, mas principalmente desmotivado, não nas aulas síncronas, mas
sim no trabalho autónomo;
Não quero deixar de congratular o agrupamento e a escola pelo modo como estão a gerir este processo. Considero que são um excelente modelo de como fazer bom
ensino à distância. Parabéns!
O meu educando utiliza o tablet para assistir as aulas pois não tem computador e no tablet não tem a mãozinha para levantar para pedir para falar, por isso por várias vezes
presenciei ele chamar, chamar e chamar e ninguém falar com ele pois ele não tinha a mão no ar, e por isso e por outras situações notei que ele foi desmotivando, outras
situação foi os trabalhos que achei demasiados e que para ele conseguir terminar ficava por muitas vezes até as 22h da noite a faze-los com pausas apenas para comer,
pois ele tem suas dificuldades e no tablet não tem as mesmas condições de um computador e isso causa situações de stress para a criança e pais. Não tenho sugestão
mas que vocês tenham situações destas em conta caso haja um novo isolamento;
Muito melhor que a primeira vez, não tem comparação;
Considero que ao nível das tarefas pedidas e exigidas pelos professores foram as adequadas, contudo achei demasiado excessivo na semana de testes. Primeiro porque
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as tarefas foram em termos de quantidade e exigência as mesmas e segundo porque é inadmissível numa semana a realização de avaliações todos os dias, quando
poderiam repartir as mesmas em duas semanas, por exemplo;
Daquilo que me fui apercebendo houve da parte de todos os professores um grande esforço e empenho, e possivelmente até mais horas trabalhadas do que no ensino
presencial, não é fácil controlar uma turma à distância e todos os fatores subjacentes a isso e por isso mesmo os meus Parabéns!
A Internet;
Computadores portáteis para todos os alunos e mais robustos em resistência dos materiais;
Só queria mencionar, que há professores que pedem num tempo limite terminar trabalhos e enviar naquele curto espaço de tempo e a net nem sempre é rápida ficando a
aluna em stress porque não está a conseguir enviar. No meu caso, a net de casa não é rápida ou o computador que já não é novo, também não ajuda;
É necessário que os encarregados de educação tenham feedback do trabalho/avaliação efetuado ao educando; julgo que são pedidos demasiados trabalhos,
nomeadamente em suporte informático (com especial enfoque para os inúmeros PowerPoint pedidos) quando já há demasiado tempo em frente e com exposição a um
ecrã; carga de trabalhos em aulas assíncronas excessivo;
Os alunos ficam ansiosos porque não conseguem, entra na aula virtual só quando o professor entra e nem sempre e a hora marcada, ficando estes sem saber o que fazer;
Ele tinha falta de um computador tinha que pedir emprestado;
Não mandar tantos trabalhos de música;
Gostaria de realçar o apoio de todos os docentes e da escola neste processo e a rápida adaptação a uma nova realidade de modo os alunos não perderem as matérias, foi
realmente notável a evolução no digital, penso que as competências na área da informática deveriam ser reforçadas para alunos e docentes;
O meu educando tem um tablet de empréstimo que não o deixa fazer tudo complicando algumas das tarefas;
Na minha opinião as aulas de Educação física deveriam ser mais práticas e menos teóricas;
Deve continuar a haver sensatez nas tarefas solicitadas, tendo em conta que as aulas síncronas e assíncronas já obrigam a muitas horas ao computador;
Apesar de todo o esforço por parte dos professores e dos alunos, não é fácil a situação que vivemos...Os professores têm de trabalhar a triplicar, os alunos idem...e falta de
estarem presencialmente com os alunos e colegas...vamos começando a ficar todos cansados ... Pelo que é importante todos remarem para o mesmo lado...e da parte dos
professores terem algum tato na avaliação a fazer...Aos pais cabe também a função de não deixar os Nosso filhos "vegetarem" e manter o ritmo de trabalho e lazer para a
sanidade mental de Todos Nós. O segredo é usar "Bom Senso". É a minha opinião;
O ensino a distância não faz sentido para crianças. Mais, estudos indicam que, mesmo para adultos, o ensino a distância só funciona quando as pessoas se matricularam
especificamente para fazer ensino a distância. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7480742/
A escola deveria usar da sua autonomia e autoridade pedagógica para se recusar a implementar ensino a distância com diretores que não tiveram formação para saber
desenhar um modelo de ensino a distância, professores que não tiveram formação para ensinar a distância e alunos que não têm maturidade intelectual e psicológica para
frequentar o ensino a distância;
Atendendo à situação Pandémica que vivemos, parece-me que a avaliação global de todo o processo, durante este período, tem sido positiva. Sendo que a adaptação foi
bastante boa, distanciando-se totalmente do confinamento anterior. Notou-se uma grande progressão por parte de todos os envolvidos (Docentes, discentes e
Encarregados de Educação);
continuo a realçar a excessiva solicitação de trabalhos de casa, a acumular com apresentações orais e teste;
Feedback mais assíduo sobre a situação do aluno (trabalhos realizados, comportamento/participação) com o encarregado de educação;
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sabendo que a maioria dos pais estarão em teletrabalho é importante está comunicação;
Aqui em casa correu tudo bem;
Ensino presencial precisa-se. O grau de retenção e aprendizagem são incomparáveis. O ensino à distância veio desde o ano passado atrasar ou até estagnar a
aprendizagem. Foi uma "desaprendizagem". Não posso deixar de enaltecer o esforço e dedicação dos professores em dar aulas nestas circunstâncias, tendo eles também
os seus compromissos familiares. Mas tem sido uma experiência muito negativa cá em casa;
Na minha opinião o Ensino à distância não está a resultar de nada. Muitas perguntas que aqui estavam não as sei responder. Por exemplo não faço ideia quantos trabalhos
têm por Semana, se são grandes ou não, nem o prazo que têm para fazer os trabalhos. Há muitos pais que não fazem ideia o que os filhos têm para fazer porque eles
próprios não contam. E se calhar este questionário muitos vão ser os filhos a responder em vez dos enc. de educação;
Falham na cedência dos computadores, uma vez que o meu educando tem que dividir o computador com mais um elemento do agregado familiar;
Atenção à tarefa pedida relativamente ao tempo necessário para a sua execução;
ME disponibilizar computadores aos alunos;
A resposta dada na questão 17 foi apenas porque em algumas disciplinas o tempo requerido foi menor do que no ensino presencial e que equilibraram outras que
excederam o tempo das aulas presenciais;
A quantidade de tarefas/testes solicitadas por todos os professores foi demais, o que levou a uma grande carga de ansiedade e stress do meu educando. O fato de não
haver uma coordenação por parte dos professores, levou a carregarem os alunos numa só semana com 4 testes, mais trabalhos para entregar o que não é admissível a
alunos de 10 anos e que pela situação atual, levam os dias fechados em casa com os pais que também estão em teletrabalho/presencial mais a carga doméstica.
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Relatório escolar do SELFIE
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa
Ensino básico (1.º 2.º ciclos)
SELFIE 2020-2021, session 3

Como utilizar os resultados
O relatório escolar do SELFIE reúne e compara as perspetivas dos seus dirigentes escolares,
professores e alunos. Tal como um verdadeiro "selfie", as informações recolhidas pelo SELFIE
oferecem à sua escola uma imagem da situação atual em relação a estratégias e práticas da
utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. Os resultados do SELFIE
podem ajudar a iniciar um diálogo no seio da sua comunidade escolar. Podem constituir uma boa
base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e para criar um plano escolar para a
utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.
O SELFIE pode ser utilizado anualmente, pelo que pode verificar as áreas onde foram feitos
progressos e as áreas que necessitam de intervenção. Os resultados do SELFIE só estão disponíveis
para si e mais ninguém tem acesso aos mesmos.
Ao analisar os resultados do relatório de escola SELFIE, deverá analisar se existem áreas ou
afirmações/perguntas específicas com:
Pontuações baixas
Pontuações elevadas
Diferenças significativas nas pontuações entre grupos de utilizadores
Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.
Se precisar de voltar às perguntas e afirmações em cada uma das áreas, consulte a secção
«Personalizar os seus questionários» no painel SELFIE onde pode descarregar a lista completa de
perguntas.

1

O presente relatório apresenta os resultados da autorreflexão «SELFIE 2020-2021, session 3».
Taxas de conclusão
No presente exercício de autorreflexão, a participação dos dirigentes escolares, dos professores e dos
alunos foi a seguinte:

Perfis
Os perfis apresentados para esta escola/empresa são os seguintes:

2

Panorâmica das áreas
Média de respostas para cada grupo (dirigentes escolares, professores e alunos) para cada uma das 8
áreas.

3

Resultados por área
Média de respostas para cada afirmação/pergunta.
Para resultados mais pormenorizados, consulte o relatório em linha.

A. Liderança
B. Colaboração e trabalho em rede
C. Infraestruturas e equipamentos
D. Desenvolvimento profissional contínuo
E. Pedagogia: apoios e recursos
F. Pedagogia: aplicação em sala de aula
G. Práticas de avaliação
H. Competências digitais dos alunos

4

A. Liderança
As perguntas nesta área dizem respeito ao papel da liderança na integração das tecnologias digitais a
nível da escola para o ensino e a aprendizagem.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
A4. Tempo para explorar o ensino digital
A5. Regras sobre direitos de autor (copyright) e licensiamento

5

B. Colaboração e trabalho em rede
A presente área refere-se a medidas que as escolas podem adotar para apoiar uma cultura de
colaboração e comunicação que promova a partilha de experiências e uma aprendizagem eficaz,
dentro e fora dos limites das organizações.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
B4. *Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância

6

C. Infraestruturas e equipamentos
As perguntas nesta área dizem respeito a infraestruturas (p. ex. equipamento,<br/><br/>software,
ligação à Internet). Dispor de infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras<br/><br/>pode permitir e
facilitar a inovação no ensino, na aprendizagem e nas práticas de avaliação.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
C10. *Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos
C11. *FRATURA DIGITAL: medidas para identificar os desafios
C12. *FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios
C13. Trazer o próprio dispositivo
C14. Espaços físicos
7

C15. Tecnologias de apoio
C16. Bibliotecas/repositórios online

8

D. Desenvolvimento profissional contínuo
As perguntas nesta área dizem respeito ao modo como a escola apoia o<br/><br/>desenvolvimento
profissional contínuo (DPC) do seu pessoal em todos os níveis. O DPC pode apoiar o desenvolvimento
e a integração de novos modos de ensino e de aprendizagem que aproveitam as tecnologias digitais
para melhores resultados de aprendizagem.

9

E. Pedagogia: apoios e recursos
A presente área refere-se à preparação para a utilização das tecnologias digitais de aprendizagem,
com vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
E5. Recursos educativos abertos

10

F. Pedagogia: aplicação em sala de aula
A presente área refere-se à aplicação, em sala de aula, das tecnologias digitais de aprendizagem, com
vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.

11

G. Práticas de avaliação
Esta área diz respeito a medidas que as escolas podem equacionar para passar da avaliação mais
tradicional a um repertório de práticas mais amplo. Este repertório poderia incluir práticas de
avaliação baseadas na tecnologia, centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
G8. Avaliação digital
G9. Documentação da aprendizagem
G10. Utilização de dados para melhorar a aprendizagem
G11. Valorização das aptidões desenvolvidas fora da escola

12

H. Competências digitais dos alunos
As perguntas nesta área dizem respeito às competências, conhecimento e atitudes de que os alunos
necessitam para utilizarem as tecnologias<br/><br/>com confiança, criatividade e sentido crítico.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
H12. Aptidões digitais em várias disciplinas
H13. Aprender codificação ou programação
H15. Resolução de problemas técnicos

13

Outras áreas
Mais informações sobre a utilização da tecnologia na sua escola

Fatores que inibem a utilização de tecnologia
*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à
distância)
*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à
distância)
Utilidade das atividades de DPC
Confiança na utilização das tecnologias
Percentagem de tempo
Adoção das tecnologias
Utilização de tecnologia
14

*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola
*Conhecimentos técnicos dos alunos

15

Fatores que inibem a utilização de tecnologia
O ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais na sua escola são negativamente afetados
pelos seguintes fatores?

16

*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à distância)
Os fatores que se seguem têm implicações negativas no ensino e na aprendizagem à distância
através de tecnologias digitais?

17

*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à distância)
Os fatores que se seguem têm implicações positivas no ensino e na aprendizagem à distância através
de tecnologias digitais?

18

19

Utilidade das atividades de DPC
O que é que os professores da sua escola pensam sobre a utilidade das ações de CPD nas quais eles
participaram no ano passado?

20

Classificações

21

Confiança na utilização das tecnologias
Qual o grau de confiança dos seus professores relativamente à utilização de tecnologia para as
seguintes tarefas?

Classificações

22

Percentagem de tempo
Qual é a percentagem de tempo de ensino em que os professores da sua escola usaram as
tecnologias digitais nas aulas, nos últimos 3 meses?

Classificações

23

Adoção das tecnologias
Qual a opção que melhor descreve a abordagem dos seus dirigentes escolares e professores em
relação à utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem?

Classificações

24

Utilização de tecnologia
Como é que os seus alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola?

Classificações

25

*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola
Tem acesso a dispositivos digitais (computador de secretária, computador portátil, táblete, telemóvel)
<strong> em casa</strong>?

Classificações

26

*Conhecimentos técnicos dos alunos
Quando as aulas se realizam em casa através de tecnologias digitais

27

28

Como utilizar os resultados
Este relatório pode constituir uma boa base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e
para criar um plano escolar sobre a utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.
We list some examples on how you can apply the school report looking at the section '"Overview of
areas"':
Se uma área (por exemplo infraestruturas ou avaliação) recebeu uma classificação baixa, poderá
pretender torná-la um aspeto a melhorar
se uma das áreas atrair a classificação mais elevada geral, trata-se de um ponto forte que
poderia ser analisado mais aprofundadamente para identificar a razão pela qual está a funcionar
bem e o que falta melhorar ainda mais;
Se constatar discrepâncias entre as opiniões dos alunos e dos professores ou entre as dos
professores e dos dirigentes escolares, tal poderá ser explorado em maior profundidade.
A análise e o debate podem ajudar a sua escola a criar um plano de ação para reforçar a utilização de
tecnologias digitais para melhorar o ensino e a aprendizagem.
Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.
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Relatório escolar do SELFIE
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa
Ensino básico (3.º ciclo)
SELFIE 2020-2021, session 3

Como utilizar os resultados
O relatório escolar do SELFIE reúne e compara as perspetivas dos seus dirigentes escolares,
professores e alunos. Tal como um verdadeiro "selfie", as informações recolhidas pelo SELFIE
oferecem à sua escola uma imagem da situação atual em relação a estratégias e práticas da
utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. Os resultados do SELFIE
podem ajudar a iniciar um diálogo no seio da sua comunidade escolar. Podem constituir uma boa
base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e para criar um plano escolar para a
utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.
O SELFIE pode ser utilizado anualmente, pelo que pode verificar as áreas onde foram feitos
progressos e as áreas que necessitam de intervenção. Os resultados do SELFIE só estão disponíveis
para si e mais ninguém tem acesso aos mesmos.
Ao analisar os resultados do relatório de escola SELFIE, deverá analisar se existem áreas ou
afirmações/perguntas específicas com:
Pontuações baixas
Pontuações elevadas
Diferenças significativas nas pontuações entre grupos de utilizadores
Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.
Se precisar de voltar às perguntas e afirmações em cada uma das áreas, consulte a secção
«Personalizar os seus questionários» no painel SELFIE onde pode descarregar a lista completa de
perguntas.

1

O presente relatório apresenta os resultados da autorreflexão «SELFIE 2020-2021, session 3».
Taxas de conclusão
No presente exercício de autorreflexão, a participação dos dirigentes escolares, dos professores e dos
alunos foi a seguinte:

Perfis
Os perfis apresentados para esta escola/empresa são os seguintes:

2

Panorâmica das áreas
Média de respostas para cada grupo (dirigentes escolares, professores e alunos) para cada uma das 8
áreas.

3

Resultados por área
Média de respostas para cada afirmação/pergunta.
Para resultados mais pormenorizados, consulte o relatório em linha.

A. Liderança
B. Colaboração e trabalho em rede
C. Infraestruturas e equipamentos
D. Desenvolvimento profissional contínuo
E. Pedagogia: apoios e recursos
F. Pedagogia: aplicação em sala de aula
G. Práticas de avaliação
H. Competências digitais dos alunos

4

A. Liderança
As perguntas nesta área dizem respeito ao papel da liderança na integração das tecnologias digitais a
nível da escola para o ensino e a aprendizagem.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
A5. Regras sobre direitos de autor (copyright) e licensiamento

5

B. Colaboração e trabalho em rede
A presente área refere-se a medidas que as escolas podem adotar para apoiar uma cultura de
colaboração e comunicação que promova a partilha de experiências e uma aprendizagem eficaz,
dentro e fora dos limites das organizações.

6

C. Infraestruturas e equipamentos
As perguntas nesta área dizem respeito a infraestruturas (p. ex. equipamento,<br/><br/>software,
ligação à Internet). Dispor de infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras<br/><br/>pode permitir e
facilitar a inovação no ensino, na aprendizagem e nas práticas de avaliação.
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O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
C11. *FRATURA DIGITAL: medidas para identificar os desafios
C15. Tecnologias de apoio

8

D. Desenvolvimento profissional contínuo
As perguntas nesta área dizem respeito ao modo como a escola apoia o<br/><br/>desenvolvimento
profissional contínuo (DPC) do seu pessoal em todos os níveis. O DPC pode apoiar o desenvolvimento
e a integração de novos modos de ensino e de aprendizagem que aproveitam as tecnologias digitais
para melhores resultados de aprendizagem.

9

E. Pedagogia: apoios e recursos
A presente área refere-se à preparação para a utilização das tecnologias digitais de aprendizagem,
com vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
E5. Recursos educativos abertos

10

F. Pedagogia: aplicação em sala de aula
A presente área refere-se à aplicação, em sala de aula, das tecnologias digitais de aprendizagem, com
vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.

11

G. Práticas de avaliação
Esta área diz respeito a medidas que as escolas podem equacionar para passar da avaliação mais
tradicional a um repertório de práticas mais amplo. Este repertório poderia incluir práticas de
avaliação baseadas na tecnologia, centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas.

12

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:
G8. Avaliação digital

13

H. Competências digitais dos alunos
As perguntas nesta área dizem respeito às competências, conhecimento e atitudes de que os alunos
necessitam para utilizarem as tecnologias<br/><br/>com confiança, criatividade e sentido crítico.

14

15

Outras áreas
Mais informações sobre a utilização da tecnologia na sua escola

Fatores que inibem a utilização de tecnologia
*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à
distância)
*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à
distância)
Utilidade das atividades de DPC
Confiança na utilização das tecnologias
Percentagem de tempo
Adoção das tecnologias
Utilização de tecnologia
16

*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola
*Conhecimentos técnicos dos alunos

17

Fatores que inibem a utilização de tecnologia
O ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais na sua escola são negativamente afetados
pelos seguintes fatores?

18

*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à distância)
Os fatores que se seguem têm implicações negativas no ensino e na aprendizagem à distância
através de tecnologias digitais?

19

*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à distância)
Os fatores que se seguem têm implicações positivas no ensino e na aprendizagem à distância através
de tecnologias digitais?

20

21

Utilidade das atividades de DPC
O que é que os professores da sua escola pensam sobre a utilidade das ações de CPD nas quais eles
participaram no ano passado?

22

Classificações

23

Confiança na utilização das tecnologias
Qual o grau de confiança dos seus professores relativamente à utilização de tecnologia para as
seguintes tarefas?

Classificações

24

Percentagem de tempo
Qual é a percentagem de tempo de ensino em que os professores da sua escola usaram as
tecnologias digitais nas aulas, nos últimos 3 meses?

Classificações

25

Adoção das tecnologias
Qual a opção que melhor descreve a abordagem dos seus dirigentes escolares e professores em
relação à utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem?

Classificações

26

Utilização de tecnologia
Como é que os seus alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola?

Classificações

27

*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola
Tem acesso a dispositivos digitais (computador de secretária, computador portátil, táblete, telemóvel)
<strong> em casa</strong>?

Classificações

28

*Conhecimentos técnicos dos alunos
Quando as aulas se realizam em casa através de tecnologias digitais

29
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Como utilizar os resultados
Este relatório pode constituir uma boa base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e
para criar um plano escolar sobre a utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.
We list some examples on how you can apply the school report looking at the section '"Overview of
areas"':
Se uma área (por exemplo infraestruturas ou avaliação) recebeu uma classificação baixa, poderá
pretender torná-la um aspeto a melhorar
se uma das áreas atrair a classificação mais elevada geral, trata-se de um ponto forte que
poderia ser analisado mais aprofundadamente para identificar a razão pela qual está a funcionar
bem e o que falta melhorar ainda mais;
Se constatar discrepâncias entre as opiniões dos alunos e dos professores ou entre as dos
professores e dos dirigentes escolares, tal poderá ser explorado em maior profundidade.
A análise e o debate podem ajudar a sua escola a criar um plano de ação para reforçar a utilização de
tecnologias digitais para melhorar o ensino e a aprendizagem.
Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.
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