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E@D - Monitorização 

 
1. Introdução 

 
Dando cumprimento ao estabelecido no Plano de E@D do Agrupamento e, no âmbito do 

acompanhamento e monitorização do mesmo, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 

• Definição de indicadores de quantidade e de qualidade para monitorização do plano de E@D; 

• Criação de questionários para alunos, encarregados de educação e professores. 

 

Os questionários foram elaborados na plataforma Google Forms e posteriormente enviados à 

comunidade escolar no dia 27 de maio, estabelecendo-se como data limite para o seu preenchimento o dia 

12 de junho. A organização deste processo ocorreu do seguinte modo: 

• questionários aos docentes- enviados a todos os docentes através do email institucional; 

• questionários aos alunos – a preencher numa aula síncrona com o diretor de turma e simultânea 

disponibilização do link de acesso no Google Classroom da turma; 

• questionários aos encarregados de educação – envio do link de acesso pelos diretores de turma aos 

encarregados de educação. 

 

 Número de respostas obtidas: 

 

Alunos Encarregados de Educação Professores 

512 479 105 

 

 

2. Acompanhamento e monitorização 

2.1. Alunos 

 

As respostas dos alunos por ciclo de ensino distribuíram-se de acordo com o gráfico seguinte:  
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Relativamente aos meios tecnológicos utilizados pelos alunos, verifica-se que o computador é o mais 

utilizado (84,8%), seguido do telemóvel (44,5%), embora haja um número considerável de alunos (29,7%) 

que refira a televisão. A maioria dos alunos (70,5%) não precisa de partilhar os meios que utiliza. Os que 

necessitam de os partilhar (28,7%) referem que o fazem sobretudo com a família nuclear (pais e irmãos). A 

maioria dos alunos (85,9%) refere que o meio que utiliza é próprio, sendo que 7% referem que lhes foi 

emprestado por outra pessoa e 4,5% indicam que lhe foi emprestado pela escola.  

 
A principal modalidade de E@D é mista, ou seja, os alunos referem que os professores utilizam 

sessões síncronas e assíncronas (84,4,9%), enquanto que 8,2% indicam a utilização de sessões síncronas e 

7,2% de sessões assíncronas.  Sobre a frequência das sessões síncronas estas acontecem maioritariamente 

uma vez por semana na maioria das disciplinas (54,5%), enquanto que 20,5% referem três ou mais vezes por 

semana e 11,7% indicam a periodicidade de duas vezes por semana. Sobre a frequência das sessões 

assíncronas há uma maior distribuição das respostas, ou seja, 31,1% dos alunos indicam uma vez por semana 

na maioria das disciplinas, 28,1% referem duas vezes por semana, 26% dos alunos respondem três ou mais 

vezes por semana e 11,9% referem que essa frequência é quinzenal.  

Questionados sobre o modelo de aulas preferidas, 43,9% dos alunos indicam preferir o modelo 

misto, enquanto que 41,8% preferem as sessões síncronas e 14,3% referem as sessões assíncronas.  

 
 

Na sessões síncronas, as principais atividades realizadas são o esclarecimento de dúvidas (94,6%), a 

lecionação de conteúdos (81%), a realização de Quizziz/Questionários/Jogos (54,6%), a realização de fichas 

de trabalho (54,6%), a realização de trabalhos de grupo (54,4%) e as aulas expositivas (30,2%). Os alunos 

indicam que as atividades que mais gostam de realizar nas sessões síncronas são: a realização de 

Quizziz/Questionários/Jogos que representam a maioria das opções apontadas (42,9%), enquanto que as 
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opções seguintes distribuem-se com resultados idênticos, ou seja, exposição através do PowerPoint (16,2%),  

jogos diversos (13,6%), leitura e resolução de exercícios (11,3%), trabalhos de grupo (5,5%), aulas expositivas 

(3,4%) e atividades experimentais (3,2%).  

 

Questionados sobre se nas sessões síncronas costumam ter a câmara ligada, os alunos referem que 

às vezes têm a câmara ligada (51,1%), enquanto que 26,6% referem que não ligam a câmara e 22,3% têm a 

câmara ligada. À pergunta sobre as razões para não ligarem a câmara, a maioria evoca o facto de não estarem 

sozinhos no local onde têm a câmara (26%), outros indicam que o equipamento não o permite (20,2%), e 

19,7% dos alunos referem que o professor não o pede. Alguns alunos referem ainda que a qualidade da 

internet não o permite (6,7%) e que estão a fazer outras coisas ao mesmo tempo das aulas (5,8%).  

 

No que diz respeito à quantidade de tarefas solicitadas nas sessões assíncronas, os alunos 

respondem que em poucas disciplinas os professores solicitam demasiadas tarefas para o tempo disponível 

(37,7%), e 29,1% dizem mesmo que todos os professores adequam a quantidade das tarefas solicitadas ao 

tempo disponível. No entanto, 22,1% dos alunos indicam que, na maioria das disciplinas, os professores 

solicitam demasiadas tarefas para o tempo disponível e 11,1% referem que os professores de todas as 

disciplinas solicitam demasiadas tarefas para o tempo disponível.  

 

A avaliação das sessões assíncronas relativamente ao apoio dado pelos professores é globalmente 

positiva (50,4%) ou muito positiva (14,6%). No entanto 29,1 % dos alunos sentiram que houve falta de apoio 

dos professores e 5,9% avaliam esse apoio de forma muito negativa.  

 

Disciplinas em que os alunos registaram maior facilidade e maior dificuldade nas tarefas propostas: 
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Podemos verificar que disciplinas em que as dificuldades em realizar as tarefas superaram as 

facilidades sentidas, foram: 

Matemática (referida por 149 alunos), Português (91 alunos); Ciências Físico-químicas (53 alunos) e 

Educação Musical (40 alunos). Nas primeiras três disciplinas referidas poder-se-á, eventualmente, fazer uma 

analogia com o ensino presencial, uma vez que são disciplinas que requerem um maior acompanhamento 

dos alunos na realização das tarefas e no esclarecimento de dúvidas. 

Nas restantes disciplinas os alunos, em geral, sentiram uma maior facilidade em realizar as tarefas 

propostas.  

 

No que concerne ao feedback fornecido pelos professores sobre as tarefas realizadas,  37,7% dos 

alunos indicam que lhes foi dado feedback sobre as tarefas (correção dos erros, recomendações),  34,4% 

referem que os professores enviaram a resolução das atividades propostas para o aluno corrigir o que errou, 

15% dos alunos indicam que a maioria dos professores não deu informação sobre as tarefas realizadas e 

8,8% afirmam que os professores utilizaram ferramentas digitais que dão a correção automática e a 

classificação das tarefas.    

 

Na ligação entre a Escola/Casa neste período de pandemia, 503 alunos referem que o diretor de 

turma/professor titular de turma enviou o plano de atividades e o horário semanal, havendo 7 alunos que 

referem que essa informação não foi enviada. A grande maioria dos alunos (421) mencionam  que o diretor 

de turma/professor titular de turma envia regularmente informações ao encarregado de educação, havendo 

74 alunos que indicam que essas informações não são enviadas. Questionados se foram auxiliados pelo 

diretor de turma/professor titular de turma quando tiveram alguma dificuldade de acesso aos 

documentos/plataformas, 374 alunos respondem afirmativamente enquanto que 52 alunos referem que 

esse auxílio não existiu. Também a maioria dos alunos (439) referem que o diretor de turma/professor titular 

de turma mostrou-se disponível para resolver algum problema que tenha surgido, enquanto que 37 alunos 

referem não ter existido essa disponibilidade.  

 

Na avaliação global do plano de E@D promovido pelo Agrupamento, 51,2% dos alunos fazem uma 

avaliação positiva e 19,9% dos alunos avaliam-no de forma muito positiva. Por outro lado, 23,4% dos alunos 

fazem uma avaliação negativa e 5,5% uma avaliação muito negativa do mesmo.  
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2.2. Encarregados de educação  

 

As respostas dos encarregados de educação (EE) distribuíram-se por ciclo de ensino de acordo com 

o gráfico seguinte: 

 

 
 

Relativamente aos meios utilizados pelos educandos no modelo de E@D existe uma concordância 

com as respostas dadas pelos alunos, ou seja, a maioria indica a utilização do computador (80,8%), seguido 

do telemóvel (36,7%) e da televisão (31,3%).  Sobre a necessidade de partilha dos meios utilizados, 53,4% 

referem que os educandos não necessitam de os partilhar, enquanto que 46,6% indicam o contrário, 

verificando-se um número mais elevado comparativamente às respostas dadas pelos alunos. Esta partilha 

faz-se sobretudo com os membros da família nuclear. A grande maioria dos equipamentos utilizados 

pertence aos próprios (88,7%), enquanto que 6,7% referem que foram emprestados por outras pessoas e 

1% indicam que foram emprestados pela escola.  

A principal modalidade de E@D é mista, ou seja, os professores utilizam sessões síncronas e 

assíncronas (77,9%), enquanto que 15,4% dos encarregados de educação referem sessões assíncronas e 

6,7% indicam sessões síncronas.   

 

Relativamente à concretização das tarefas propostas, 57,8% referem que os seus educandos 

realizaram todas as tarefas propostas pelos professores, 38,2% indicam que os educandos realizaram a 

maioria das tarefas propostas e 4% respondem que os educandos não realizaram a maioria das tarefas. 

Questionados sobre o grau de dificuldade dos educandos na realização das tarefas propostas, 47,6 % 

indicam que os mesmos tiveram pouca dificuldade, 40,1% afirmam alguma dificuldade, 9,6% respondem 

nenhuma dificuldade e 3,8% referem que tiveram muita dificuldade. Questionados sobre as razões da 

dificuldade na realização das tarefas, 35,5% indicam a capacidade de concentração, 27,3% referem a pouca 
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motivação dos educandos, 26,5% respondem a dificuldade na compreensão das matérias, 16,8% afirmam a 

pouca autonomia e 9,7% referem a fraca organização.  

 

Sobre o grau de dificuldade no acompanhamento dos educandos, 44,7% afirmam que tiveram  

algumas dificuldades, 26,1% indicam que tiveram poucas dificuldades, 15,9% respondem que não tiveram 

dificuldades e 13,4% confessam que tiveram  muitas dificuldades. 

Os motivos apontados para essas dificuldades prendem-se com a dinâmica familiar/teletrabalho 

(51%), falta de tempo (34,5%), a quantidade de tarefas solicitadas pelos professores (17,7%), bem como a 

sua complexidade (13,5%) e a escassez dos meios informáticos (12,2%).  

 

Na ligação entre a Escola/Casa no período de pandemia, 437 dos EE referem que o diretor de 

turma/professor titular de turma colocou no Google Classroom o plano de atividades da turma, enquanto 

que 16 indica o contrário. Para 447 dos EE, o diretor de turma/professor titular de turma enviou informações 

pertinentes e adequadas a este novo modelo de ensino, sendo o oposto referido por 23 dos EE. À questão 

se o diretor de turma/professor titular de turma se mostrou disponível para apoiar na resolução de algum 

problema que tenha surgido, 436 dos EE referem que sim e 22 que não.  

 

Sobre com que frequência os seus educandos costumam relatar atividades/conteúdos que 

aprenderam nas aulas, 50,9% indicam que o fazem às vezes, 23% afirmam que o fazem frequentemente, 

19% referem que muitas vezes e 7,1% respondem que nunca o fazem.  

 

NA avaliação global do plano de E@D promovido pelo Agrupamento, 49,7% dos EE fazem uma 

avaliação positiva e 24% dos EE avaliam-no muito positivamente. Por outro lado, 19% dos EE indicam uma 

avaliação negativa e 7,3% uma avaliação muito negativa do mesmo.  

 

2.3. Professores 

 

 As respostas dos professores distribuíram-se por ciclo de ensino de acordo com o gráfico seguinte: 
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Os professores indicam que a principal modalidade de E@D que utilizam é mista, ou seja, a maioria 

dos docentes utilizam sessões síncronas e assíncronas (90,5%), enquanto que 5,7% referem que utilizam 

sessões síncronas e 3,8% indicam sessões assíncronas.  Sobre a frequência das sessões síncronas, 61% 

indicam a periodicidade de uma vez por semana, 22,9% indicam três ou mais vezes por semana, 15,2% 

referem duas vezes por semana e 9,5% respondem que a frequência é quinzenal. A percentagem de 

participação dos alunos nas sessões síncronas situa-se entre os 76% a 100% para 77,2% dos docentes, de 

51% a 75% para 20,8% dos professores, sendo que apenas 1%  dos professores indicou que essa participação 

é inferior a 50%.  

 

O tipo de tarefas mais utilizadas pelos docentes nas aulas síncronas são o esclarecimento de dúvidas 

(88,2%), a indicação de novas tarefas (73,5%), a apresentação de novos conteúdos (67,6%), a exposição oral 

(55,9%),  a realização de Quizziz (20,6%), a devolução de trabalhos (17,6%), a realização de trabalhos de 

pesquisa (15,7%), a realização de trabalhos de grupo (5,9%).  

Para 49,5% dos docentes, a taxa de concretização das tarefas é superior a 75%, enquanto que para 

43,8% situa-se entre os 50% a 75%, e, finalmente, para 6,7% dos docentes é inferior a 50%.  

 

No que concerne à frequência do feedback avaliativo sobre as tarefas realizadas, 54,3% dos 

professores indicam que o fazem sempre, 30,5% respondem que o fazem na maioria das vezes, 13,3% 

afirmam o fazem algumas vezes e 1,9% indica que nunca o fez.   

 

Sobre a frequência da adequação das tarefas para os alunos com necessidades educativas especiais 

verifica-se uma distribuição equitativa das respostas, ou seja, 30,5% dos decentes afirmam que realizam as 
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adequações algumas vezes, 25,7% indicam que o fazem sempre, 24,8% fá-lo a maioria das vezes e 10,5% 

realizam as adequações poucas vezes.  

 

Na avaliação global do plano de E@D promovido pelo Agrupamento, 64,8% dos docentes avaliam-

no positivamente e 18,1% avaliam-no muito positivamente. Por outro lado, 14,3% dos docentes fazem uma 

avaliação negativa e 2,9% uma avaliação muito negativa do mesmo.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Cascais, 22 de junho de 2020 
 

A Direção 


