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A equipa de autoavaliação reconhece o valor da 

informação na definição de estratégias adaptadas às 

dificuldades do Agrupamento. Com este pressuposto e de 

modo a monitorizar o desenvolvimento e execução do 

Plano de E@D do Agrupamento (Plano de Ensino à 

Distância), a equipa de AAA solicitou o preenchimento de 

um questionário on-line por parte dos docentes, cujos 

resultados se apresentam. 

 

Plano E@D-Avaliação 

Docentes 

 

abril 2021  



1 
 

Resumo – Questionário relativo ao Plano E@D  

158 respostas 

 

                               (Resultados em percentagem) 
   

 

Docentes – 1ºCiclo – 12 respostas 

 

 

 

 
 

100% 95%a99%

Série1 10 2

0

5

10

15

1. (1C) Que percentagem dos seus alunos assiste, em 
média, às aulas por videoconferência?(Indique qual o 

valor percentual aproximado, entre 0 e 100)

24,00%

4,00%

24,00%

22,00%

22,00%

0,00%

2,00%

2,00%

Preparo materiais para os alunos tendo em vista o
cumprimento do Plano de Trabalho das disciplinas

Gravo vídeos que disponibilizo aos meus alunos

Envio aos meus alunos conteúdos preparados por
terceiros via Internet (p.e. Escola Virtual, Leya, Khan…

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via Internet (p.e.
via Classroom, email, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via telefone (p.e
chamada, SMS, Whatsapp)

Envio aos meus alunos os materiais necessários em
suporte físico (p.e. por correio)

Faço visitas virtuais

Disponibilizo quinzenalmente material de apoio em
fotocópias

2. (1C) Que estratégias de ensino a distância tem utilizado?

100% …

95a99% 25%

90a94% …

70a89%  8%

3.(1C) Qual a percentagem de alunos que resolve 
SEMPRE OU QUASE SEMPRE os trabalhos propostos?

3
42%

4
58%

4.(1C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
capacidade de apreensão da matéria por parte dos 

seus alunos neste modelo de ensino? de 1-Fraca a 5-
Muito Boa
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4 - 33%

5 - 67%

5.(1C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
participação dos seus alunos durante as aulas lecionadas por 

videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

1 - 8%

4 - 75%

5 - 17%

6.(1C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o 
comportamento dos seus alunos durante as aulas lecionadas 

por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

4 - 42%

5 - 58%

7.(1C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a qualidade 
do feedback que dá aos seus alunos?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

4 - 58%

5 - 42%

8.(1C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o efeito 
feedback que dá aos seus alunos nas aprendizagens 

realizadas por eles?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

26,19%

4,76%

9,52%

26,19%

28,57%

2,38%

2,38%

Trabalhos (p.e. exercícios nos manuais escolares,
fichas formativas, trabalhos de grupo)

Fichas de avaliação / Testes construídos em
plataformas digitais

Tarefas ou exercícios propostos por terceiros (p.e.
Escola Virtual, Leya)

Assiduidade em aulas por videoconferência

Participação em aulas por videoconferência

Questionários orais

Apresentação de trabalhos

9.(1C) Que elementos de avaliação formativa e sumativa planeia 
recolher ou já recolheu durante o período de E@D?

3 - 8%

4 - 67%

5 - 25%

10.(1C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
adequação do horário síncrono/assíncrono que dispõe 
para o desenvolvimento do trabalho com os alunos?de 

1-Fraca a 5-Muito Boa
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Em síntese: 

Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

• Na sua esmagadora maioria, os alunos cumpriram com os trabalhos propostos. 
 

• A mais-valia apontada pelos docentes é a avaliação da qualidade do feedback, o seu 

efeito, assim como a participação dos alunos nas aulas síncronas e o comportamento 

dos mesmos. 
 

• Clara satisfação relativamente ao horário atribuído. 

 

• A perceção que os professores têm da capacidade de apreensão da 

matéria por parte dos seus alunos situa-se entre suficiente e bom. 

 

• O tempo despendido pelo docente para a preparação de materiais e 

aulas maior do que o habitual. 

 

8,33%

8,33%

8,33%

16,67%

25,00%

33,33%

Reforçar a colaboração docente
famílias

Diminuir o grupo de alunos em E@D
simultâneo

Reforçar a interatividade nas tarefas

Diminuir a carga horária

Sem sugestões

Melhorar a Internet e/ou
equipamento

11.(1C) Que sugestões pode referir para melhorar o trabalho nas 
sessões síncrona/assíncronas 

Maior que o habitual
92%

Aproximadamente 
igual - 8%

12.(1C) Em comparação com uma situação normal de ensino 
presencial, o tempo despendido semanalmente na preparação de 

aulas a distância é:

Nem sempre a internet pemite boas atividades

Os equipamentos informáticos, por vezes, não permitem as atividades

As aprendizagens nesta modalidade de ensino são mais difíceis de
concretizar

A plataforma utilizada é muito pesada e dificulta a operacionalização desta
modalidade de ensino em comparação com outras plataformas (ex. ZOOM)

Mais apoio no reforço curricular

O E@D agrava as desigualdades entre alunos pois nem todos têm as mesmas
condições físicas, apoio familiar e as mesmas competências digitais.

Nada a referir

14.(1C) Que outras questões gostaria de referir relativamente ao período de ensino a 
distância?
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Docentes – 2ºCiclo – 21 respostas                                                     Docentes – 3ºCiclo – 60 respostas 

 

 

 

 

100% 95%a99%

Série1 13 8

0

5

10

15

1. (2C) Que percentagem dos seus alunos assiste, 
em média, às aulas por videoconferência?(Indique 
qual o valor percentual aproximado, entre 0 e 100)

100% - 53%

95a99% - 36% 90a 94% - 7%

70a89% - 2%

0a29% - 2%

1. (3C) Que percentagem dos seus alunos assiste, 
em média, às aulas por videoconferência?

32,31%

1,54%

24,62%

30,77%

7,69%

3,08%

Preparo materiais para os alunos tendo em
vista o cumprimento do Plano de Trabalho da

disciplina

Gravo vídeos que disponibilizo aos meus alunos

Envio aos meus alunos conteúdos preparados
por terceiros via Internet (p.e. Escola Virtual,

Leya, Khan Academy, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via
Internet (p.e. via Classroom, email, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via
telefone (p.e chamada, SMS, Whatsapp)

Envio aos meus alunos os materiais necessários
em suporte físico (p.e. por correio)

2. (2C) Que estratégias de ensino a distância tem 
utilizado?

29,59%

3,57%

21,94%

30,10%

8,67%

3,57%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

Preparo materiais para os alunos tendo em vista o
cumprimento do Plano de Trabalho da disciplina

Gravo vídeos que disponibilizo aos meus alunos

Envio aos meus alunos conteúdos preparados por
terceiros via Internet (p.e. Escola Virtual, Leya, Khan…

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via Internet (p.e.
via Classroom, email, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via telefone (p.e
chamada, SMS, Whatsapp)

Envio aos meus alunos os materiais necessários em
suporte físico (p.e. por correio)

Sempre que pertinente produzo material que
disponibilizo aos alunos.

Disponibilizo os materiais elaborados por mim
(powerpoints e fichas informativas)

Utilizo software educativo adequado aos objetivos

Video chamadas com Atletas/ treinadores de várias
modalidades

Complemento os materiais dos manuais com GDocs

2. (3C) Que estratégias de ensino a distância tem utilizado?
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100% 19%

95a99% 33%
90a94% 10%

70a89%  33%

50a69% 5%

3.(2C) Qual a percentagem de alunos que resolve 
SEMPRE OU QUASE SEMPRE os trabalhos 

propostos? 100% 5%

95a99% 17%

90a94% 33%

70a89%  38%

50a69% 7%

3.(3C) Qual a percentagem de alunos que resolve SEMPRE OU 
QUASE SEMPRE os trabalhos propostos?

3
52%

4
48%

4.(2C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia 
a capacidade de apreensão da matéria por parte 

dos seus alunos neste modelo de ensino?de 1-Fraca 
a 5-Muito Boa

2 - 12%

3 - 56%

4 - 32%

4.(3C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
capacidade de apreensão da matéria por parte dos 

seus alunos neste modelo de ensino?de 1-Fraca a 5-
Muito Boa

2 - 5%

3 - 43%

4 - 47%
5 - 5%

5.(2C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
participação dos seus alunos durante as aulas lecionadas 

por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

1 - 3%

2 - 12%

3 - 45%

4 - 37%
5 - 3%

5.(3C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
participação dos seus alunos durante as aulas lecionadas 

por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa
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3 - 5%

4 - 57%

5 - 38%

6.(2C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o 
comportamento dos seus alunos durante as aulas 
lecionadas por videoconferência?de 1-Fraca a 5-

Muito Boa

2 -0,2%
3 - 20%

4 - 51%

5 - 27%

6.(3C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o 
comportamento dos seus alunos durante as aulas 

lecionadas por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito 
Boa

3 -14%

4 - 38%

5 - 48%

7.(2C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
qualidade do feedback que dá aos seus alunos?de 1-

Fraca a 5-Muito Boa

2 - 2% 3 -8%

4 - 65%

5 - 25%

7.(3C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
qualidade do feedback que dá aos seus alunos?de 1-

Fraca a 5-Muito Boa

3 - 24%

4 - 52%

5 - 24%

8.(2C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia 
o efeito feedback que dá aos seus alunos nas 

aprendizagens realizadas por eles?de 1-Fraca a 5-
Muito Boa

2 - 2%

3 - 35%

4 - 53%

5 - 10%

8.(3C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o 
efeito feedback que dá aos seus alunos nas 

aprendizagens realizadas por eles?de 1-Fraca a 5-Muito 
Boa
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22,78%

13,92%

13,92%

21,52%

24,05%

2,53%

1,27%

Trabalhos de casa (p.e. fichas formativas, trabalhos
de grupo)

Testes

Tarefas ou exercícios propostos por terceiros (p.e.
Escola Virtual, Leya)

Assiduidade em aulas por videoconferência

Participação em aulas por videoconferência

Pequenas tarefas praticas

Trabalhos de grupo

9.(2C) Que elementos de avaliação formativa e sumativa 
planeia recolher ou já recolheu durante o período de E@D?

0,00%

21,64%

16,37%

23,98%

30,99%

2,34%

1,75%

1,75%

1,17%

Trabalhos de casa (p.e. fichas formativas, trabalhos de…

Testes

Tarefas ou exercícios propostos por terceiros (p.e.…

Assiduidade em aulas por videoconferência

Participação em aulas por videoconferência

Pequenos trabalhos praticos

Desafios e trabalhos de pesquisa

Questões de aula

Varios recursos do Classroom

9.(3C) Que elementos de avaliação formativa e sumativa planeia 
recolher ou já recolheu durante o período de E@D? (Pode 

assinalar mais que uma opção)

2 - 5%

3 - 19%

4 - 57%

5 - 19%

10.(2C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
adequação do horário síncrono/assíncrono que dispõe para o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos?de 1- nada 
adequado  a 5 - muito adequado

2 - 5%

3 - 28%

4 - 57%

5 - 8%

10.(3C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
adequação do horário síncrono/assíncrono que dispõe 
para o desenvolvimento do trabalho com os alunos?de 

1- nada adequado  a 5 - muito adequado
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4,76%

9,52%

14,29%

14,29%

14,29%

42,86%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Maior controlo das câmaras dos
alunos

Melhorar competências digitais

Maior monitorização das aulas
assíncronas

Maior controlo dos EE

Melhorar a Internet e/ou
equipamento

Sem sugestões

11.(2C) Que sugestões pode referir para melhorar o trabalho 
nas sessões síncrona/assíncronas 

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

3,33%

3,33%

5,00%

5,00%

6,67%

10,00%

13,33%

40,00%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Diminuição da complexidade das tarefas

Reforço da interação dos alunos

Alterar a plataforma vídeo

Melhorar competências digitais

Diminuir as disciplinas diárias

Mais aulas síncronas mas mais curtas

Maior uniformização de procedimentos
por parte de todos os intervenientes

Diminuir o grupo de alunos em E@D
simultâneo

Melhores condições físicas para aulas a
distância

Horário síncrono igual ao presencial

Maior controlo dos EE

Aumentar o tempo síncrono

Maior envolvimento dos alunos na
aprendizagem

Maior monitorização das aulas assíncronas

Melhoria da internet e equipamento

Sem sugestões

11.(3C) Que sugestões pode referir para melhorar o trabalho nas sessões 
síncrona/assíncronas 

Maior que o habitual
86%

Aproximadamente igual -
9%

Não sei - 5%

12.(2C) Em comparação com uma situação normal de ensino 
presencial, o tempo despendido semanalmente na 

preparação de aulas a distância é:

Maior que o habitual
87%

Menor que o habitual
3%

Aproximadamente 
igual - 10%

12.(3C) Em comparação com uma situação normal de 
ensino presencial, o tempo despendido semanalmente 

na preparação de aulas a distância é:



9 
 

 

 

Em síntese: 

Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

• Na sua esmagadora maioria, os alunos do 2.º ciclo tiveram uma 

assiduidade bastante positiva. 
 

• Clara satisfação relativamente ao horário atribuído, no 2º ciclo e satisfação 

no 3º ciclo. 

• Uma das mais-valias apontadas pelos docentes é a avaliação da 

qualidade do feedback, assim como a participação dos alunos nas aulas 

síncronas e o comportamento dos mesmos. 

• A adesão dos alunos às tarefas propostas é muito boa, embora vá 

diminuindo ao longo dos ciclos. 

• A assiduidade dos alunos do 3.º ciclo sofreu um agravamento.  

• A perceção que os professores têm da capacidade de apreensão da matéria por parte 

dos seus alunos é reduzida e vai diminuindo do 2.º para o 3.º ciclo. 

• A avaliação do efeito do feedback diminui do 2.º para o 3.º ciclo, sendo neste último 

ciclo apenas satisfatório. 

• O tempo despendido pelo docente para a preparação de materiais e aulas maior do 

que o habitual, em qualquer dos ciclos. 

• A participação dos alunos nas aulas síncronas foi considerada satisfatória no 2º ciclo 

e não satisfatória no 3º ciclo. 

4,76%

4,76%

4,76%

4,76%

4,76%

9,52%

9,52%

57,14%

O E@D agrava as
desigualdades entre…

Menor responsabilidade
dos alunos em E@D

Maior controlo das sesões
síncronas e assíncronas

O E@D desenvolveu a
autonomia de alguns…

Dificuldade na verificação
da autenticidade das…

Maior envolvimento dos EE

O E@D aumenta o volume
de trabalho do docente

Nada a referir

14.(2C) Que outras questões gostaria de referir 
relativamente ao período de ensino a distância?

1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%

3,39%
3,39%

5,08%
13,56%

40,68%

Alunos pouco motivados e empenhados

Aumento das desigualdades entre os alunos

Demasiado tempo ligado ao ecran

Desiquilíbrio entre síncronas e assíncronas

Difícil controlo do ambiente técnico

Dificuldade na avaliação oral

Dificuldade no controlo dos problemas técnicos…

Excesso de tarefas para a autonomia dos alunos

Falta de formação em tecnologias E@D

Funcionamento da internet

Horário deveria ser igual ao presencial

Maior controlo dos tempos assíncronos

Necessidade de maior responsabilização para o…

Os alunos ficam com grande sobrecarga de…

Os EE deveriam ter um papel mais preponderante

Os testes de avaliação deveriam ser presenciais

Pouca autonomia dos alunos

Pouca consolidação das aprendizagens

Pouco controlo do tempo assíncrono

Pouco tempo para a interação com os DT

Dificuldade na lecionação

Modalidade de E@D demasiado burocrático

Modalidade de ensino desgastante e extenuante…

Dificuldade de controlo das aprendizagens…

Nada a referir

14.(3C) Que outras questões gostaria de referir relativamente ao período de ensino a 
distância?
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Docentes –CEF – 6 respostas 

 

 

 

 

  
 

95a99%
50%90a94%

50%

1. (CEF) Que percentagem dos seus alunos assiste, 
em média, às aulas por videoconferência?(Indique 
qual o valor percentual aproximado, entre 0 e 100)

30,00%

5,00%

10,00%

30,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Preparo materiais para os alunos tendo em vista o
cumprimento do Plano de Trabalho da disciplina

Gravo vídeos que disponibilizo aos meus alunos

Envio aos meus alunos conteúdos preparados por terceiros via
Internet (p.e. Escola Virtual, Leya, Khan Academy, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via Internet (p.e. via
Classroom, email, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via telefone (p.e
chamada, SMS, Whatsapp)

Envio aos meus alunos os materiais necessários em suporte
físico (p.e. por correio)

Recorro às aulas assíncronas para ajudar os alunos com muitas
dificuldades.

Preparo materiais específicos para lecionar

Utilizo formulários online e simuladores

2. (CEF) Que estratégias de ensino a distância tem utilizado?

100% 16%

70a89%  17%

50a69% 50%

30a49% 17%

3.(CEF) Qual a percentagem de alunos que resolve 
SEMPRE OU QUASE SEMPRE os trabalhos propostos?

2 - 16%

3 - 67%

4 - 17%

4.(CEF) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
capacidade de apreensão da matéria por parte dos seus alunos 

neste modelo de ensino?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

1 - 16%

2 - 17%

3 - 50%

4 - 17%

5.(CEF) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
participação dos seus alunos durante as aulas lecionadas 

por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

3 - 67%

4 - 33%

6.(CEF) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o 
comportamento dos seus alunos durante as aulas lecionadas 

por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa
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4 - 67%

5 - 33%

7.(CEF) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a qualidade 
do feedback que dá aos seus alunos?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

3 - 33%

4 - 67%

8.(3C) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o efeito 
feedback que dá aos seus alunos nas aprendizagens realizadas 

por eles?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

23,81%

14,29%

4,76%

23,81%

28,57%

4,76%

Trabalhos de casa (p.e. fichas formativas, trabalhos de
grupo)

Testes

Tarefas ou exercícios propostos por terceiros (p.e.
Escola Virtual, Leya)

Assiduidade em aulas por videoconferência

Participação em aulas por videoconferência

Atividades de preparação prévia

9.(CEF) Que elementos de avaliação formativa e sumativa planeia 
recolher ou já recolheu durante o período de E@D?

3 - 16%

4 - 67%

5 - 17%

10.(CEF) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
adequação do horário síncrono/assíncrono que dispõe para o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos?de 1- nada 
adequado  a 5 - muito adequado

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

Sem sugestões

Maior acomapnhamento dos EE

Maior envolvimento dos alunos na
aprendizagem

Horário síncrono igual ao
presencial

Concentrar as sessões síncronas à
parte da manhã

Dividir a turma em grupos de nível

11.(CEF) Que sugestões pode referir para melhorar o trabalho 
nas sessões síncrona/assíncronas 

Maior que o habitual
33%

Aproximadamente 
igual - 67%

12.(CEF) Em comparação com uma situação normal de 
ensino presencial, o tempo despendido semanalmente 

na preparação de aulas a distância é:
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Em síntese: 

Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

• Na sua esmagadora maioria os alunos apresentam uma assiduidade positiva. 
 

• As mais-valias apontadas são a avaliação da qualidade do feedback, assim como o 

seu efeito. 
 

• Manifesta satisfação relativamente ao horário atribuído. 

• O tempo despendido pelo docente para a preparação de materiais e aulas 

aproximadamente igual ao habitual. 

 

• A adesão dos alunos às atividades, a apreensão da matéria, assim 

como a sua participação/comportamento diminui consideravelmente, 

em relação ao 3.º ciclo regular, sendo considerado como pouco 

satisfatório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,67%

16,67%

66,67%

Forma de ensino desgastante.

As faltas a sessões síncronas
deveriam ser compensdas nas

sessões assíncronas

Nada a referir

14.(CEF) Que outras questões gostaria de referir 
relativamente ao período de ensino a distância?
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Docentes – E. Sec. Regular – 30 respostas                                                     Docentes – E. Sec. Profissional – 26 respostas 

 

 

 
 
 

 

 

 

100% - 73%

95a99% - 27%

1. (ES) Que percentagem dos seus alunos assiste, em média, às 
aulas por videoconferência?(Indique qual o valor percentual 

aproximado, entre 0 e 100)

100% - 69%

95a99% - 23%

90a94% - 8%

1. (EP) Que percentagem dos seus alunos assiste, em média, às 
aulas por videoconferência?

30,61%

6,12%

19,39%

30,61%

7,14%

3,06%

1,02%

1,02%

1,02%

Preparo materiais para os alunos tendo em vista o
cumprimento do Plano de Trabalho da disciplina

Gravo vídeos que disponibilizo aos meus alunos

Envio aos meus alunos conteúdos preparados por terceiros
via Internet (p.e. Escola Virtual, Leya, Khan Academy, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via Internet (p.e. via
Classroom, email, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via telefone (p.e
chamada, SMS, Whatsapp)

Envio aos meus alunos os materiais necessários em suporte
físico (p.e. por correio)

Video chamadas com atletas/ treinadores de várias
modalidades

Utilizo software diverso interativo

Realizo jogos interativos e projeto videos entre outros
recursos

2. (ES) Que estratégias de ensino a distância tem utilizado?(Pode 
assinalar mais que uma opção)

31,33%

4,82%

20,48%

30,12%

6,02%

2,41%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

Preparo materiais para os alunos tendo em vista o
cumprimento do Plano de Trabalho da disciplina

Gravo vídeos que disponibilizo aos meus alunos

Envio aos meus alunos conteúdos preparados por
terceiros via Internet (p.e. Escola Virtual, Leya,…

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via Internet
(p.e. via Classroom, email, etc.)

Esclareço as dúvidas dos meus alunos via telefone
(p.e chamada, SMS, Whatsapp)

Envio aos meus alunos os materiais necessários em
suporte físico (p.e. por correio)

Video chamadas com atletas/ treinadores de várias
modalidades

Utilizo software diverso interativo

Realizo jogos interativos e projeto videos entre
outros recursos

2. (EP) Que estratégias de ensino a distância tem utilizado?
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100% 30%

95a99% 40%

90a94% 17%

70a89%  13%

3.(ES) Qual a percentagem de alunos que resolve SEMPRE OU 
QUASE SEMPRE os trabalhos propostos?

100% 19%

95a99% 35%
90a94% 23%

70a89%  15%

30a49% 4% 0a29% 4%

3.(EP) Qual a percentagem de alunos que resolve SEMPRE OU 
QUASE SEMPRE os trabalhos propostos?

3 - 46%

4 - 47%

5 - 7%

4.(ES) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a capacidade 
de apreensão da matéria por parte dos seus alunos neste modelo 

de ensino?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

2 - 23%

3 - 39%

4 - 38%

4.(EP) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
capacidade de apreensão da matéria por parte dos seus 

alunos neste modelo de ensino?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

1 - 3%

2 - 7%

3 - 40%

4 - 47% 5 - 3%

5.(ES) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a participação 
dos seus alunos durante as aulas lecionadas por 

videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

2 - 19%

3 - 46%

4 - 27%
5 - 8%

5.(EP) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
participação dos seus alunos durante as aulas lecionadas 

por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa
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2 -,3%

3 - 10%

4 - 37%

5 - 50%

6.(ES) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o 
comportamento dos seus alunos durante as aulas 

lecionadas por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

1 - 4%

2 -,4%

3 - 15%

4 - 50%

5 - 27%

6.(EP) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o 
comportamento dos seus alunos durante as aulas 

lecionadas por videoconferência?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

2 - 3%
3 -7%

4 - 63%

5 - 27%

7.(ES) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a qualidade do 
feedback que dá aos seus alunos?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

2 - 4%

3 -15%

4 - 66%

5 - 15%

7.(EP) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
qualidade do feedback que dá aos seus alunos?de 1-Fraca a 

5-Muito Boa

1 - 3%
2 - 3%

3 - 23%

4 - 57%

5 - 14%

8.(ES) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o efeito 
feedback que dá aos seus alunos nas aprendizagens realizadas 

por eles?de 1-Fraca a 5-Muito Boa

1 - 4%
2 - 8%

3 - 23%

4 - 61%

5 - 4%

8.(EP) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia o efeito 
feedback que dá aos seus alunos nas aprendizagens 

realizadas por eles?de 1-Fraca a 5-Muito Boa
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23,20%

15,20%

12,00%

16,80%

22,40%

1,60%

4,00%

2,40%

0,80%

0,80%

0,80%

Trabalhos de casa (p.e. fichas formativas, trabalhos de
grupo)

Testes

Tarefas ou exercícios propostos por terceiros (p.e. Escola
Virtual, Leya)

Assiduidade em aulas por videoconferência

Participação em aulas por videoconferência

Apresentações orais

Questões de aula

Realização de trabalhos específicos propostos pelo
professor.

Atividades laboratoriais (virtuais)

Utilização de software interativo adequado

Trabalhos de projeto

9.(ES) Que elementos de avaliação formativa e sumativa planeia 
recolher ou já recolheu durante o período de E@D? 

26,04%

18,75%

12,50%

13,54%

21,88%

2,08%

2,08%

1,04%

1,04%

1,04%

Trabalhos de casa (p.e. fichas formativas, trabalhos…

Testes

Tarefas ou exercícios propostos por terceiros (p.e.…

Assiduidade em aulas por videoconferência

Participação em aulas por videoconferência

Apresentações orais

Questões de aula

Trabalho de pares

Pequenos trabalhos praticos

Trabalhos de Pesquisa

9.(EP) Que elementos de avaliação formativa e sumativa 
planeia recolher ou já recolheu durante o período de E@D?

2 - 3%
3 - 10%

4 - 67%

5 - 20%

10.(ES) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
adequação do horário síncrono/assíncrono que dispõe para o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos?de 1- nada 
adequado  a 5 - muito adequado

3 - 19%

4 - 54%

5 - 27%

10.(EP) Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a 
adequação do horário síncrono/assíncrono que dispõe 

para o desenvolvimento do trabalho com os alunos?de 1-
nada adequado  a 5 - muito adequado
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3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

10,00%

13,33%

20,00%

30,00%

Tarefas curtas

Redução do nº de tarefas

Melhorar competências digitais

Reforço da interação dos alunos

Melhores recursos digitais

Horário síncrono igual ao presencial

Maior envolvimento dos alunos na
aprendizagem

Organização de grupos de nível

Aumentar o tempo síncrono

Maior monitorização das aulas assíncronas

Melhoria da internet e equipamento

Sem sugestões

11.(ES) Que sugestões pode referir para melhorar o trabalho nas sessões 
síncrona/assíncronas 

19,23%

50,00%

3,85%

7,69%

3,85%

7,69%

7,69%

Melhoria da internet e
equipamento

Sem sugestões

Reforçar a interação com a
comunidade através do convite a…

Alterar a plataforma vídeo

Capacitar professores e alunos para
este tipo de ensino

Maior controlo das aulas
assíncronas

Maior envolvimento dos alunos na
aprendizagem

11.(EP) Que sugestões pode referir para melhorar o trabalho nas 
sessões síncrona/assíncronas 

Maior que o habitual
90%

Aproximadamente igual -
10%

12.(ES) Em comparação com uma situação normal de ensino 
presencial, o tempo despendido semanalmente na preparação de 

aulas a distância é:

Maior que o habitual
85%

Aproximadamente igual
- 15%

12.(EP) Em comparação com uma situação normal de ensino 
presencial, o tempo despendido semanalmente na preparação 

de aulas a distância é:
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Em síntese: 

Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

• Na sua esmagadora maioria, os alunos do Ensino Secundário Regular apresentaram 

grandes níveis de assiduidade. No Ensino Secundário Profissional, os níveis descem 

apesar de continuarem elevados.  

 

• Mais de 70% dos alunos do no Ensino Secundário Regular atinge mais de 90% no 

cumprimento das tarefas propostas. Diminui no Ensino Profissional, embora ainda 

bastante satisfatório. 

 

• O comportamento, a qualidade do feedback do professor e o seu efeito nas 

aprendizagens, tanto no Ensino Secundário Regular como Profissional são 

considerados positivos, embora francamente positivos no Ensino Regular. 
 

• A nível da adequação do horário, a perceção dos docentes é considera-o muito 

adequado. 

• A apreensão da matéria, assim como a sua participação diminui 

consideravelmente, em relação ao Regular, sendo considerado como não 

satisfatório. 

 

• O tempo despendido pelos docentes para a preparação de materiais e aulas 

é considerado maior do que o habitual. 

 

46,67%

3,33%

16,67%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

6,67%

Nada a referir

Importante melhorar os equipamentos e
internet dos alunos

Dificuldade de controlo das
aprendizagens realmente realizadas

Os EE deveriam ter um papel mais
preponderante

Os alunos ficam com grande sobrecarga
de trabalho

O E@D deveria ser repensado pelo
acréscimo de trabalho, falta de…

Dificuldade de lecionação

Alunos menos envolvidos

No E@D deveria ser reduzido o
currículo

Maior controlo dos tempos assíncronos

Os testes de avaliação deveriam ser
presenciais

Excesso de trabalho para os docentes

14.(3C) Que outras questões gostaria de referir relativamente ao período 
de ensino a distância?

3,85%

3,85%

3,85%

3,85%

7,69%

15,38%

3,85%

Agravamento das desigualdades
entre os alunos

O E@D não responde às exogências
práticas do EP

O E@D deveria ser repensado pelo
acréscimo de trabalho, falta de

equimentos, desigualdades, entre
outras situações.

Capacitar professores e alunos para
este tipo de ensino

Dificuldade de controlo das
aprendizagens realmente realizadas

Excesso de trabalho para os
docentes

Importante melhorar os
equipamentos e internet dos alunos

14.(EP) Que outras questões gostaria de referir relativamente ao 
período de ensino a distância?
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Docentes de Apoio 

1 (DAp) Em geral, numa escala de 1 a 5, avaliação da adequação do horário  
síncrono/assíncrono ao desenvolvimento do trabalho com os  
alunos? 1-nada adequado a 5-Bem adequado 

 
 
 

2 (DAp) Em geral, numa escala de 1 a 5, avaliação da participação dos alunos 
durante as aulas lecionadas por videoconferência? 1-Fraco a 5-Muito Bom 

 

Quais as principais dificuldades sentidas na operacionalização do plano de ensino a distância? 

 

Em síntese: 

Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

•Tanto o horário proposto para o desenvolvimento do E@D como a participação dos 

alunos durante as sessões síncronas foram considerados adequados e positivos. 

 

 

0 1 2 3 4 5

Resistência dos alunos em E@D

Sem dificuldades

Especificidades do aluno

Falta de autonomia dos alunos

Cumprimento de tarefas

Dificuldades de acesso

Dificuldades técnicas (Internet)

Idade do aluno (pré-escolar)

Necessidade de apoio dos EE

Literacia digital dos alunos e família

Articulação de horário

3
25%

4
40%

5
35%

2- 5%

3-25%

4-60% 5-10%
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Ensino Presencial – alunos que frequentaram a escola durante o período de E@D 

 
 

 

 
Em síntese: 

Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

• A organização do Ensino Presencial é considerada positiva, pois a tanto a 

faixa etária dos alunos corresponde ao perfil dos professores da equipa, como 

o rácio professor / aluno é adequado. 
 

 

• Embora a maioria dos docentes perceciona que as condições 

materiais e os recursos tenham sido suficientes, cerca de ¼ 

assinala haver margem para melhoria. 

 

2; 3,57%

4; 53,57%

5; 42,86%

Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a organização 
do acompanhamento dos alunos presencialmente? ( 1-má a 

5-Muito Boa)

Sim; 92,86%

Nem Sempre; 
7,14%

Considera equilibrada a faixa etária dos alunos 
acompanhados relativamente aos docentes que os 

acompanham?

Sim; 85,71%

Nem sempre.; 
14,29%

Considera adequado o rácio professor alunos nas 
atividades presenciais?

Sim; 75,00%

Não; 10,71%

Nem sempre; 14,29%

Considera existirem condições materiais e recursos 
suficientes para a dinamização das atividades para os 

alunos acompanhados?
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Recomendações da EAA:  

• Repensar a organização do E@D, caso necessário, de forma a poder controlar com mais eficácia a realização das tarefas nas sessões assíncronas.  

• Realizar um trabalho de diagnose assim como uma planificação criteriosa relativamente à recuperação dos conteúdos não conseguidos em regime E@D. 

• Reforçar o envolvimento dos Encarregados de Educação no processo de ensino-aprendizagem-avaliação.  

• Construir um banco de recursos por disciplina/ano que possa diminuir o tempo despendido para preparação das tarefas de lecionação.   

 
 

A Equipa de Autoavaliação 


