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MONITORIZAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA 
 
Análise comparativa dos questionários 

Interessa comparar algumas respostas, para se ter uma ideia mais abrangente do            
que cada sector (docentes, alunos e encarregados de educação) faz ou pensa sobre             
determinados assuntos. 
 
Equipamentos 

O computador pessoal (PC) é o equipamento mais utilizados, tanto por professores            
como por alunos. 

Alguns equipamentos (computadores, tablets e tapetes digitais) foram emprestados         
a alunos e a docentes, pelo AEPAA ou pelo município, através do PIICIE. 
 
Competências digitais 

A esmagadora maioria dos inquiridos considera ter competências digitais a níveis           
bom, muito bom ou excelente. 

Mesmo assim, deve dar-se uma maior atenção a esta área, proporcionando           
formação adequada a todos os que ainda não a têm.  
 
Organização do trabalho 

Os alunos são os menos “benevolentes” na avaliação da organização do trabalho            
pela escola. Este trabalho é considerado muito bom ou excelente por 48% dos alunos, por               
69% dos encarregados de educação e por 93% dos docentes. 

 
Contributo das aulas pela televisão 

Embora haja uma diversidade de opiniões, quase todos os inquiridos consideraram           
as aulas da TV positivas, até porque ajudaram a estabelecer uma rotina diária. 
 
Aprendizagens 

Apesar das novas condições de trabalho e de estudo, a esmagadora maioria dos             
alunos (93%) considera que está a conseguir aprendizagens boas, muito boas ou            
excelentes. Os pais (79%) embora tenham uma opinião muito positiva sobre a qualidade             
das aprendizagens, não as colocam a um nível tão elevado. 
 
 
 
 



Cumprimento das tarefas 
Não há grande disparidade entre as respostas dos alunos e dos encarregados de             

educação. Cerca de dois terços duns e doutros refere que foram cumpridas todas as tarefas               
marcadas pelos professores. Falta, futuramente, verificar esta situação com os professores. 

No entanto, a maioria dos alunos afirmou que nem sempre conseguiu realizar as             
tarefas no tempo estipulado, o que comprova a dificuldade em trabalhar autonomamente            
bem como a possibilidade das tarefas  serem muito extensas. 
 
Maiores dificuldades 

A ideia que transparece da globalidade dos questionários a professores, alunos e            
pais, tem a ver com a gestão do tempo, com a reorganização do dia a dia e com os novos                    
desafios e dificuldades que a educação à distância nos coloca. 
 
Utilidade deste inquérito 

A quase totalidade dos inquiridos considera que este tipo de trabalho é útil ou muito               
útil para avaliar o trabalho realizado por toda a comunidade escolar. 
 
Recomendações da equipa de monitorização 

Considera-se importante que cada Conselho de Turma faça sugestões de conteúdos           
a inserir na disciplina de TIC para os alunos dos vários anos de escolaridade e também de                 
formação para professores, a sugerir ao Centro de Formação. 

É importante que os Conselhos de Turma organizem o trabalho em conjunto,            
sobretudo em relação à quantidade de tarefas a enviar aos alunos e também no que diz                
respeito à interdisciplinaridade. É assumido, por boa parte dos inquiridos, que deve ser             
aperfeiçoada a dimensão/extensão das tarefas solicitadas aos alunos.  

Além do que já foi referido, apresentam-se algumas das sugestões mais           
significativas dos professores: 

- Reduzir a duração das reuniões;  
- Prestar mais apoio aos alunos que sabemos que não têm qualquer tipo de             

apoio em casa e que revelam maiores dificuldades de aprendizagem e de            
autonomia;  

- Melhorar a articulação entre os docentes; 
- Melhorar o feedback com alunos e pais. 

Apesar de não ser referido nas respostas do inquérito, alguns Coordenadores de            
Departamento sugeriram em Conselho Pedagógico o aumento do n.º de aulas síncronas por             
disciplina. Esta sugestão é também referida por alguns pais e alunos, pelo que será algo a                
ter em conta, até porque liberta mais os pais do acompanhamento dos alunos, permitindo              
uma maior autonomia dos seus educandos. No decorrer do inquérito, houve já alteração no              
que se refere a este assunto, passando a haver uma aula síncrona semanal para todas as                
disciplinas. 
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