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Análise dos questionários aos docentes 

 

Número de questionários enviados: 46 

Número de respostas obtidas: 45 (98% do corpo docente)  

 

1- Responderam docentes de todos os grupos disciplinares que estão a lecionar no AEPAA. 

 

2- O PC é, de longe, o equipamento mais utilizado e, em quase todos os casos (93%), é propriedade 

do professor. 

 
 

3- O tablet é pouco utilizado.  

A mesa digitalizadora constitui uma novidade para muitos, mas já é usada por quase metade dos 

docentes. 

 

4- Há uma percentagem baixa de professores a referir falta de qualidade de rede. Sendo um valor 

baixo, não deixa de merecer a maior atenção. Só com cobertura total de rede e de sinal de telemóvel, 

será possível desenvolver atividades homogéneas e inclusivas. 

 

5- Dois terços dos inquiridos consideram que as suas competências digitais são boas ou muito boas. 

Os restantes 33% assumem limitações nesta área, facto que deve merecer a maior atenção no futuro 

próximo, no que diz respeito à formação oferecida pelo Centro de Formação. 

 
 

6- Quase 90% dos docentes procurou obter mais formação relacionada com a utilização de ferramentas 

para realizar o ensino a distância. Esta formação teve, em alguns casos, caráter informal, privilegiando 

a troca de conhecimentos entre pares com visualização de tutoriais no youtube e os webinars 

disponibilizados por várias editoras, como a LEYA e a Porto Editora (Escola Virtual). 

 

7- A esmagadora maioria dos inquiridos considera excelente ou muito boa a organização do trabalho 

no agrupamento, com destaque, ainda maior para a Direção e o Diretor a rondar os 95% de menções 

de excelente ou muito bom. 
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8- Sem surpresas, os meios mais utilizados para comunicar com os alunos, têm sido o correio eletrónico 

(100%) e a plataforma Classroom (mais de 84%), conforme fora decidido pelo Conselho Pedagógico. 

 

9- É referida uma grande diversidade de meios de contacto com os alunos. No entanto, o Classroom, 

as aulas síncronas e o contacto telefónico individual são considerados os mais eficazes. 

 
 

10- Quase 60% dos docentes considera a sobrecarga de trabalho e a gestão do tempo como os 

maiores constrangimentos nesta fase do ano. E o aspecto referido refere-se à questão tecnológica e 

às dificuldades de usar esses meios ou a falta de material que permita essa utilização. 

Curiosamente, boa parte da opinião pública transmite a ideia de que os professores entraram de férias 

no dia em que os alunos ficaram em casa. 

 

11- Foi assumido desde o início pela tutela que os alunos aprenderiam à distância, mas aprenderiam 

menos. Esta também é a opinião da maioria dos professores, apesar de reconhecerem um bom ou muito 

bom empenho dos alunos e dos respetivos encarregados de educação. 

Relativamente ao contributo das aulas transmitidas pela televisão, há opiniões muito diversas, mas mais 

de 75% consideram-no positivo. 

 

12- É provável que os 11% de docentes que diz enviar cinco ou mais trabalhos por semana, sejam os do 

1º Ciclo, que lecionam a totalidade ou a maioria das disciplinas da turma. 

 

13- É assumido, por boa parte dos inquiridos, que deve ser aperfeiçoada a dimensão/extensão das tarefas 

solicitadas aos alunos.  

 

14- Parece que, em face dos valores apontados, o trabalho colaborativo melhorou claramente neste 

período de confinamento, já que cerca de 80% dos docentes o classifica como muito bom. 

Talvez este modo de trabalho seja um caminho a percorrer quando regressar o ensino presencial.  

O assunto deve ser alvo de reflexão nas reuniões das estruturas pedagógicas do final deste ano letivo. 

 

15- Sugestões mais significativas: 

- Reduzir a duração das reuniões, a carga horária/o volume de trabalho dos professores. 
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- Prestar mais apoio aos alunos mais necessitados (aqueles que sabemos que não têm qualquer 

tipo de apoio em casa e que revelam maiores dificuldades de aprendizagem e de autonomia)  

- Reduzir o volume de trabalho a enviar aos alunos  

- Melhorar a articulação entre os docentes 

- Melhorar o feedback com alunos e pais. 

- Promover mais formação sobre as ferramentas de ensino a distância. 

 

16- Praticamente todos os docentes reconhecem que este questionário é útil ou muito útil para avaliar o 

trabalho realizado por toda a comunidade escolar. 

 
 

Notas da equipa de monitorização 

A adaptação aos tempos de 30 min é gradual e, provavelmente, no final do período haverá 

alteração nestes resultados. 

É importante que cada docente estime quanto tempo um aluno médio demorará a fazer cada tarefa 

que envia, nunca esquecendo que a maior parte dos alunos está a realizar a tarefa sem qualquer ajuda. 

 

Oleiros, 1 de junho de 2020 


