Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora – 135562
Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia

Plano de Monitorização e Regulação do E@D – 2021

O contacto entre alunos, professores e encarregados de educação através de
espaços digitais, ou outros meios tecnológicos, é essencial para a manutenção das
interações sociais e motivação na realização das tarefas. Como tal, foi importante conhecer
a opinião dos professores, alunos e encarregados de educação sobre o Plano E@D do
agrupamento, no ano letivo em curso.
Nesta segunda fase de operacionalização do Plano, continuámos a priorizar o
indicador de qualidade relacionado com o grau de satisfação dos docentes, dos alunos e
dos pais/encarregados de educação. Para além deste indicador, no que diz respeito aos
meios tecnológicos utilizados, considerámos importantes os seguintes indicadores de
quantidade: a concretização das tarefas propostas (a taxa de concretização das tarefas na
plataforma Google Classroom, os resultados escolares, o tempo destinado às sessões
síncronas, a comunicação assíncrona efetuada); o apoio ao desenvolvimento de
competências digitais (contactos estabelecidos com a equipa de apoio técnico e
classificação global desse apoio).
Os questionários foram apreciados em reunião de conselho pedagógico de 15 de
março de 2021, tendo sido aprovados. Foram aplicados de 25 de março a 11 de abril de
2021 a 3 universos: professores e educadores, alunos e encarregados de educação.
Num total de 2191 professores, 104 professores responderam ao questionário, o que
representa um total de 47,5% da amostra. Numa amostra de 18962 alunos, 260 alunos
responderam ao questionário, o que representa um total de 13,7% da amostra. Numa
amostra de 20133 encarregados de educação, incluindo o pré-escolar, 931 encarregados de
educação responderam ao questionário, o que representa um total de 46,2% da amostra.
Apresentamos, nos pontos seguintes, a análise de resultados e respetiva representação
gráfica.

Dados constantes no Caderno de início do ano letivo de 2020/2021.
Idem.
3
Idem.
1
2
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1. Análise dos questionários aos professores / educadores
A. Identificação Pessoal
No que concerne à caracterização dos professores, quanto ao género, a maioria dos
inquiridos é do sexo feminino (74,3%) e apenas 24,8% é do sexo masculino, tal como
apresentamos no gráfico 1. A média de idade destes professores foi de 52 anos.

Gráfico 1. Gráfico representante do género dos professores inquiridos.

B. Caracterização Académica / Profissional
De acordo com os dados recolhidos, verificamos que a maioria dos professores
possui licenciatura (74%) e 19,2% tem mestrado; apenas uma minoria tem doutoramento
(2), tal como se pode verificar no gráfico 2.

Gráfico 2. Gráfico representante das habilitações literárias dos professores
inquiridos.
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Os professores que contribuíram para esta análise pertencem a diversos grupos
disciplinares, sendo que a maioria leciona no 3.º ciclo/CEF, tal como se pode verificar no
gráfico 3.

Gráfico 3. Gráfico representante dos níveis de ensino lecionados pelos professores
inquiridos.

C. Caracterização dos meios tecnológicos de E@D
No que concerne à caracterização dos meios tecnológicos utilizados em E@D, a
grande maioria dos professores respondeu que a forma de acesso aos meios tecnológicos é
feita através do seu computador pessoal (104) e do telemóvel (21). Apenas 6 professores
utilizam o Tablet, tal como podemos verificar no gráfico 4. A maioria destes professores tem
este equipamento para utilização própria, e não o compartilha com outros membros do
agregado familiar (59,2%), tal como se pode verificar no gráfico 5. É de referir também que
quase todos têm acesso à Internet (99%).

Gráfico 4. Gráfico representante da forma de acesso aos meios tecnológicos
utilizados pelos professores inquiridos.
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Gráfico 5. Gráfico representante do número de membros que utilizam o mesmo
equipamento para o E@D.

Ao serem questionados acerca da utilização, no ano letivo anterior, da plataforma
Google Classroom, 87,4% dos inquiridos utilizaram esta plataforma (90). Apenas 10
professores referiram que utilizaram outra plataforma, tal como apresentamos no gráfico 6.

Gráfico 6. Gráfico representante da plataforma Google Classroom no ano letivo
anterior.

Pelas respostas recolhidas, concluímos que os professores que não utilizaram a
plataforma Google Classroom no ano letivo anterior (16 respostas) tiveram conhecimento da
existência desta plataforma de ensino a distância, maioritariamente através do e.mail
institucional do agrupamento (10) e através da divulgação interna no agrupamento (10).
Alguns professores também referiram que tiveram conhecimento da existência da
plataforma através do departamento/área disciplinar (4), de ações de formação nesta área
(1) ou outra situação (3), tal como apresentamos no gráfico 7.
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Gráfico 7. Gráfico representante de como os professores tiveram conhecimento da
existência plataforma E@D utilizada.

Dos 103 professores que responderam à questão sobre as dificuldades sentidas na
utilização da plataforma Google Classroom, a maioria referiu que não tem sentido
dificuldades na sua utilização (86,4%), apesar de alguns professores mencionarem que têm
sentido algumas dificuldades (14), tal como se pode observar no gráfico 8.

Gráfico 8. Gráfico representante das opiniões dos professores quanto às dificuldades
sentidas na utilização da plataforma Google Classroom.

Na plataforma Google Classroom, a maioria dos professores respondeu que
consegue desenvolver praticamente todas as tarefas (gráfico 9).

Gráfico 9. Gráfico representante das opiniões dos professores acerca das tarefas que
conseguem desempenhar na plataforma Google Classroom.
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D. Concretização das tarefas propostas
No que se reporta à taxa de concretização das tarefas propostas aos alunos, os
professores tendem a estar satisfeitos (54,4%) ou muito satisfeitos (16,5%). No entanto,
alguns professores não estão nem muito nem pouco satisfeitos (21,4%), tal como se
constata no gráfico 10.

Gráfico 10. Gráfico representante das opiniões dos professores acerca da taxa de
concretização das tarefas propostas aos alunos.

Os professores responderam ainda que os resultados escolares das tarefas
propostas são satisfatórios (52,4%). Apenas 1,9% consideram os resultados escolares dos
seus alunos pouco satisfatórios, expectável face às respostas dadas na questão anterior, tal
como se pode observar no gráfico 11.

Gráfico 11. Gráfico representante das opiniões dos professores acerca dos
resultados escolares das tarefas propostas aos alunos.
Quanto ao tempo semanal destinado à aula síncrona (zoom), os professores
consideram que o mesmo é satisfatório (35,3%) e muito satisfatório (26,5%). Apenas alguns
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professores (6,9%) consideram que este tempo é insuficiente, tal como se pode verificar no
gráfico 12.

Gráfico 12. Gráfico de satisfação dos professores em relação ao tempo destinado à
aula síncrona (zoom).
No que respeita à duração de cada aula da própria disciplina, os professores
responderam que a mesma é satisfatória (34,7%) e muito satisfatória (31,7%), tal como se
pode observar no gráfico 13.

Gráfico 13. Gráfico de satisfação dos professores em relação à duração de cada aula.

E. Apoio ao desenvolvimento de competências digitais
Relativamente aos contactos com a equipa de apoio técnico, a maioria dos
professores respondeu que não tem contactado a equipa para pedir ajuda e/ou esclarecer
dúvidas (53,8%), tal como se pode observar no gráfico 14. Relativamente ao ano anterior,
houve uma diminuição dos contactos.
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Gráfico 14. Gráfico representante da identificação de contactos feitos pelos
professores à equipa de apoio técnico E@D.
Das 62 respostas obtidas, a maioria dos professores respondeu que os contactos
foram efetuados, predominantemente, através de e.mail (67,7%), ou de contacto telefónico
com os membros da equipa (32,3%), tal como apresentamos no gráfico 15.

Gráfico 15. Gráfico representante de como são feitos os contactos dos professores
com a equipa de apoio técnico E@D.
Pelas respostas anteriores e pela análise feita, concluímos que a maioria dos
professores que fez contactos se encontra muito satisfeita (58,2%) com o apoio técnico
dado pela Equipa de Apoio E@D. Apenas (1,5%) se encontra insatisfeito com este apoio, tal
como podemos observar no gráfico 16.

Gráfico 16. Gráfico representante do grau de satisfação dos contactos que os
professores fizeram com a equipa de apoio técnico E@D.
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2. Análise dos questionários aos alunos
A. Identificação Pessoal
No que diz respeito à caracterização dos alunos, quanto ao género, a maioria dos
respondentes é do sexo feminino (51,6%) e apenas 48,4% é do sexo masculino, tal como
apresentamos no gráfico 1. A média de idade destes alunos é de 13 anos.

Gráfico 17. Gráfico representante do género dos alunos inquiridos.

B. Caracterização Académica
De acordo com os dados recolhidos, concluímos que a maioria dos alunos que
respondeu ao questionário frequenta o 3.º ciclo/CEF e o 2.º ciclo, tal como se pode verificar
no gráfico 18.

Gráfico 18. Gráfico representante do nível de ensino que frequentam os alunos
inquiridos.
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C. Caracterização dos meios tecnológicos de E@D
No que se reporta à caracterização dos meios tecnológicos de E@D, a grande
maioria dos alunos respondeu que a forma de acesso aos meios tecnológicos é feita
através do seu computador pessoal (84,1%). Todavia, é, igualmente, de considerar a
utilização do telemóvel, do tablet ou de outro equipamento, tal como podemos verificar no
gráfico 19. A maioria destes alunos tem este equipamento para utilização própria (62%),
número que aumentou relativamente ao ano anterior; contudo, 22% tem que compartilhar o
equipamento com outro membro do agregado familiar e alguns com mais do que 3
membros do agregado familiar (16,1%), tal como se pode verificar no gráfico 20. Os alunos
também referiram que têm acesso à Internet (96,5%).

Gráfico 19. Gráfico representante da forma de acesso aos meios tecnológicos
utilizados pelos alunos inquiridos.

Gráfico 20. Gráfico representante do número de membros que utilizam o mesmo
dispositivo digital.
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Acrescente-se que a maioria dos alunos referiu que não tem sentido dificuldades na
utilização da plataforma Google Classroom (86,1%); contudo, alguns alunos referiram que
têm sentido algumas dificuldades (18,3%), tal como se pode observar no gráfico 21.

Gráfico 21. Gráfico representante das opiniões dos alunos acerca das dificuldades
encontradas na utilização da plataforma Google Classroom.

Quanto à plataforma Google Classroom, os alunos responderam que conseguem aí
desenvolver praticamente todas as tarefas, tal como se pode verificar no gráfico 22.

Gráfico 22. Gráfico representante das opiniões dos alunos acerca das tarefas que
conseguem desempenhar na plataforma E@D utilizada.
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D. Concretização das tarefas propostas
Relativamente à taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores, os
alunos estão satisfeitos (41,9%) ou muito satisfeitos (35,7%), apesar de que alguns dos
alunos não estão nem muito nem pouco satisfeitos (17,8%), tal como se pode observar no
gráfico 23.

Gráfico 23. Gráfico representante das opiniões dos alunos acerca da taxa de
concretização das tarefas propostas.

Quando questionados em relação ao número de tarefas enviadas pelos professores,
em função do plano de trabalho da disciplina, a maioria dos alunos considerou que a
quantidade de tarefas é satisfatória (36,8%) ou nem muito nem pouco satisfatória (32,9%).
Apenas 23,3% considera o número de tarefas muito satisfatório, tal como se pode observar
no gráfico 24.

Gráfico 247. Gráfico de satisfação dos alunos acerca do n.º de tarefas propostas
pelos professores.
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Os alunos responderam ainda que os resultados escolares das tarefas propostas
são satisfatórios (51,2%) ou muito satisfatórios (27,9%), tal como se pode observar no
gráfico 25.

Gráfico 25. Gráfico representante das opiniões dos alunos acerca dos resultados
escolares das tarefas propostas pelos professores.
Quanto à duração de cada aula síncrona (Zoom), os alunos consideram que a
mesma é satisfatória (42,2%) ou muito satisfatória (26%). Todavia, 23,3% dos alunos
pensam que a duração da aula é nem muito nem pouco satisfatória, chegando 5,4% a
considerar esse tempo pouco satisfatório ou insatisfatório (3,1%), tal como se pode verificar
no gráfico 26. Os alunos que consideraram a duração pouco satisfatória são alunos que
frequentam o 3.º ciclo ou o ensino secundário regular.

Gráfico 26. Gráfico representante das opiniões dos alunos acerca da duração de cada
aula síncrona (Zoom).
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E. Apoio ao desenvolvimento de competências digitais
No que concerne aos contactos com a equipa de apoio técnico, a maioria dos alunos
respondeu que não contactou esta equipa para pedir ajuda e apoio técnico (79,4%), tal
como se pode observar no gráfico 27.

Gráfico 27. Gráfico representante da identificação de contactos feitos pelos alunos à
equipa de apoio técnico E@D.

Pelas respostas anteriores e pela análise feita, concluímos que a maioria dos alunos
que contactou esta equipa se encontra muito satisfeita (36,1%) com o apoio técnico dado.
Apenas alguns alunos (14,8%) se encontram pouco satisfeitos com este apoio, tal como
podemos observar no gráfico 28.

Gráfico 288. Gráfico de satisfação dos alunos acerca dos contactos com a equipa de
apoio técnico E@D.
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3. Análise dos questionários aos encarregados de educação
A. Identificação Pessoal
No que concerne à caracterização dos encarregados de educação, quanto ao
género, a maioria é do sexo feminino (85,8%) e apenas 14,2 % é do sexo masculino, tal
como apresentamos no gráfico 29. A média de idade destes encarregados de educação
ronda os 42,3 anos.

Gráfico 29. Gráfico representante do género dos encarregados de educação
inquiridos.

B. Caracterização Académica
De acordo com os dados recolhidos, verificamos que a maioria dos encarregados de
educação concluiu o ensino secundário (45,7%) e 32,9% são licenciados. Apenas 9,6%
respondeu que tinha o ensino básico, tal como se pode verificar no gráfico 30.

Gráfico 30. Gráfico representante das habilitações literárias dos encarregados de
educação inquiridos.
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No que respeita ao número de filhos em idade escolar, concluímos que, em média,
estes encarregados de educação têm um ou dois filhos na escola, e que os mesmos
frequentam, maioritariamente, o 1.º, o 3.º ou o 2.º ciclo (343, 277, 247) do ensino regular,
tal como podemos observar no gráfico 31.

Gráfico 31. Gráfico representante do n.º de filhos que os encarregados de educação
tem em idade escolar/níveis que frequentam.

C. Caracterização dos meios tecnológicos de E@D
No que concerne à caracterização dos meios tecnológicos, a grande maioria dos
encarregados de educação respondeu que a forma de acesso aos meios tecnológicos para
o regime não presencial é feita através do seu computador pessoal (800) e/ou do telemóvel
(250). Apenas 185 encarregados de educação utilizam o Tablet ou outros meios (7), tal
como podemos verificar no gráfico 32.

Gráfico 32. Gráfico representante da forma de acesso aos meios tecnológicos
utilizados pelos encarregados de educação inquiridos.
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A maioria destes encarregados de educação não tem de compartilhar o
equipamento (48,8%) ou compartilha com outro membro do agregado familiar (34,5%), tal
como se pode verificar no gráfico 33. Referiram também que têm acesso à Internet (98,7%).

Gráfico 33. Gráfico representante do número de membros da família dos alunos que
utilizam o mesmo equipamento para o E@D.

Quanto à experiência na utilização de plataformas de ensino a distância, a maioria
dos inquiridos respondeu afirmativamente (54,6%) ou que tinha alguma experiência
(25,2%).

Gráfico 34. Gráfico representante das opiniões dos encarregados de educação
quanto à questão se tinham experiência na utilização de plataformas E@D.

Acrescente-se que a maioria dos encarregados de educação referiu que não tem
sentido dificuldades na utilização da plataforma Google Classroom (77,4%); contudo, 14,8%
referiu que tem sentido algumas dificuldades. Apenas 7,8% dos encarregados de educação
responderam que têm tido dificuldades na utilização da plataforma Google Classroom, tal
como se pode observar no gráfico 35.
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Gráfico 35. Gráfico representante das opiniões dos encarregados de educação
quanto às dificuldades sentidas na utilização da plataforma Google Classroom.

No que respeita às tarefas desenvolvidas na plataforma Google Classroom (gráfico
36), a maioria dos encarregados de educação considerou que não foi necessário o auxílio
aos seus educandos (53%), o que se coaduna com as respostas dadas pelos alunos a esta
questão, indiciando uma familiarização sustentada com a plataforma.

Gráfico 36. Gráfico representante das opiniões dos encarregados de educação acerca
do auxílio prestado aos seus educandos na utilização da plataforma Google
Classroom.
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D. Concretização das tarefas propostas
No que concerne à taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores,
os encarregados de educação estão maioritariamente muito satisfeitos (41,2%) ou
satisfeitos (37,8%), tal como se pode observar no gráfico 37.

Gráfico 37. Gráfico representante das opiniões dos encarregados de educação acerca
da taxa de concretização das tarefas propostas aos seus educandos.

Quando questionados em relação ao número de tarefas enviadas pelos professores,
em função do plano de trabalho elaborado em cada disciplina, a maioria dos encarregados
de educação considerou que os mesmos são satisfatórios (42,2%) ou muito satisfatórios
(28,5%), apesar de alguns encarregados de educação manifestarem uma apreciação
intermédia (26%), tal como se pode observar no gráfico 38.

Gráfico 38. Gráfico de satisfação dos encarregados de educação acerca do n.º de
tarefas enviadas pelos professores.
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Os encarregados de educação responderam ainda que os resultados escolares das
tarefas propostas são satisfatórios (47,5%) ou muito satisfatórios (24,6%). Apenas 2%
consideram os resultados escolares dos seus educandos pouco satisfatórios, o que era
expectável pelas respostas dadas pelos professores e alunos, quando questionados acerca
deste parâmetro, tal como se pode observar no gráfico 39.

Gráfico 39. Gráfico representante das opiniões dos encarregados de educação acerca
dos resultados escolares das tarefas propostas pelos professores.

Quanto ao tempo semanal destinado às aulas síncronas (zoom), os encarregados
de educação opinaram que o mesmo é satisfatório (38,6%), muito satisfatório (26,7%) ou
medianamente satisfatório (27,9%). Apenas alguns dos encarregados de educação (5%)
consideram que este tempo é pouco satisfatório ou insatisfatório (1,8%), tal como se pode
verificar no gráfico 40.

Gráfico 40. Gráfico representante das opiniões dos encarregados de educação acerca
do tempo semanal destinado às aulas síncronas (zoom).
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E. Apoio ao desenvolvimento de competências digitais
No que concerne aos contactos com a equipa de apoio técnico, a maioria dos
encarregados de educação respondeu que não contactou esta equipa para solicitar ajuda e
apoio técnico (91,4%), tal como se pode observar no gráfico 41.

Gráfico 41. Gráfico representante da identificação de contactos feitos pelos
encarregados de educação à equipa de apoio técnico E@D.

Pelas respostas anteriores e pela análise feita, concluímos que a maioria dos
encarregados de educação se encontra medianamente satisfeita (36,6%) com o apoio
técnico dado pela Equipa de Apoio E@D. Apenas 7,9% dos encarregados de educação se
encontram pouco satisfeitos com este apoio, tal como podemos observar no gráfico 42.

Gráfico 42. Gráfico de satisfação dos encarregados de educação acerca dos
contactos com a equipa de apoio técnico E@D.
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Conclusão
Em síntese, considerando que o «Plano de Ensino a Distância (E@D) do
Agrupamento de Escolas de André de Gouveia tem como desígnio fundamental garantir que
todas as crianças e alunos continuem a realizar aprendizagens no atual contexto»4,
procurando encontrar formas de promover as aprendizagens possíveis, no quadro da
situação pandémica da CoVid-19, monitorizámos de que forma essa aprendizagem estava a
acontecer, que condições foram criadas e que estratégias de ensino ocorreram.
A análise dos questionários aos professores permitiu-nos concluir, no que concerne
à implementação do Plano E@D, que os professores, em regime não presencial,
conseguiram desenvolver atividades significativas na plataforma Google Classroom,
promovendo o trabalho direto com os alunos, a interligação entre o ensino, a aprendizagem
e a avaliação. Além disso, tenderam a ficar satisfeitos com a concretização das tarefas, os
resultados escolares dos alunos, os tempos semanais das aulas síncronas e a sua duração.
Relativamente aos alunos, os mesmos manifestaram domínio na utilização da
plataforma Google Classroom, mostraram-se satisfeitos com o número de tarefas propostas
e a sua concretização. A duração das aulas síncronas foi positiva.
No que se reporta à opinião dos encarregados de educação, estes revelaram que,
este ano letivo, não tinha sido necessário auxiliar regularmente os seus educandos na
utilização da plataforma Google Classroom. Consideraram positiva a taxa de concretização
das tarefas propostas, tal como o número de tarefas propostas pelos professores, os
resultados escolares e a duração das aulas síncronas.
Por conseguinte, o grau de satisfação dos professores, alunos e encarregados de
educação é positivo, tendo por referência a concretização das tarefas (exequibilidade,
equilíbrio e cumprimento), os resultados escolares, o tempo destinado às sessões
síncronas, as comunicações assíncronas e o apoio técnico prestado quando solicitado. Em
geral, registou-se uma sintonia na apreciação feita pelos professores, alunos e
encarregados de educação, no que diz respeito à monitorização efetuada no ano letivo
anterior e neste ano letivo.
A Equipa de Monitorização e Regulação do Plano E@D
14 de abril de 2021
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