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Foram elaborados e enviados questionários aos seguintes elementos da comunidade
escolar: alunos, encarregados de educação e professores.
Sendo o Colégio uma escola que integra níveis desde o pré-escolar até ao final do ensino
secundário, os questionários foram analisados por ciclos de ensino: pré-escolar e 1ºCEB, 2º
CEB, 3ºCEB e Ensino Secundário.

O segundo momento de monitorização do E@D centrou-se,maioritariamente, na informação
recolhida por inquérito de acordo com o plano de monitorização previamente elaborado.
Num universo de quarenta docentes, trezentos e oitenta alunos e o mesmo número de
Encarregados de Educação, responderam aos questionáriostrinta e quatro docentes,
duzentos e quarenta e umalunos e duzentos e quarenta e cinco Encarregados de Educação.

ALUNOS
1ª - A plataforma Google Classroom revelou-se um meio de trabalho eficiente entre professor/aluno e
aluno/aluno.
Pré/1ºciclo (45 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (56,1%) ou concordaram (34,2%) dos inquiridos, sobre a plataforma
Google Classroom se ter revelado um meio de trabalho eficiente entre professor/aluno e aluno/aluno.
Destacaram-se os 75,5% que concordaram totalmente no 2º Ciclo.

2ª - A aplicação Zoom é uma forma eficiente de promover a aprendizagem e a interação professor/aluno e
aluno/aluno.
Pré/1ºciclo (45 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (43,4%) ou concordaram (41,0%) dos inquiridos, que a aplicação
Zoom tenha sido uma forma eficiente na promoção da aprendizagem e na interação professor/aluno e
aluno/aluno.

3ª - A aplicação WhatsApp é uma forma eficiente de promover a comunicação e a interação professor/aluno
aluno/aluno.
2º ciclo (53 respostas)

Pré/1ºciclo (45 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário: Os inquiridos concordaram totalmente (49,7%) ou concordaram (31,3%) que a aplicação
WhatsApp tenha sido uma forma eficiente de promover a comunicação e a interação professor/aluno e
aluno/aluno. Destacaram-se os 63% que concordaram totalmente no Secundário.

4ª - A quantidade de aulas síncronas foi suficiente para o desenvolvimento do processo
ensino/aprendizagem.

Pré/1ºciclo (45 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário:Os inquiridos concordaram (38,1%) ou concordam totalmente (27,4%) que a quantidade de
aulas síncronas tenha sido suficiente para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem. É de
referir que no Secundário (24,7%) dos alunos discordam que a quantidade de aulas síncronas tenha sido
suficiente para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem.

5ª - A quantidade de tarefas assíncronas é adequada ao tempo disponível.
Pré/1ºciclo (45 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário: Concordaram (44,5%) ou concordaram totalmente (36,7%) dos inquiridos, que a quantidade de
tarefas assíncronas tenha sido adequada ao tempo disponível.

6ª - Nos momentos assíncronos, os professores revelaram disponibilidade para apoio ao processo de
aprendizagem.
Pré/1ºciclo (45 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário:Os inquiridos concordaram totalmente (66,1%) que os professores revelaram disponibilidade
para apoio ao processo de aprendizagem. Esta resposta foi a mais relevante em todos os ciclos de ensino.

7ª - As tarefas propostas, ao longo da semana, correspondiam às previstas no Plano Semanal.
Pré/1ºciclo (45 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário: Os inquiridos concordaram totalmente (55,6%), tendo se observado uma maior expressão no 2º
Ciclo (66,0%), ou concordaram (36,7%) que as tarefas propostas, ao longo da semana, corresponderam às
previstas no Plano semanal.

8ª - O feedback dado pelos professores relativamente às tarefas propostas foi suficiente para aferires
aprendizagens.

Pré/1ºciclo (45 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário: Os inquiridos concordaram (51,7%), tendo se observado uma maior expressão no Secundário
(69,1%), ou concordaram totalmente (41%) que o feedback dado pelos professores relativamente às tarefas
propostas tenha sido suficiente para aferirem aprendizagens.

9ª - Sentiste-te motivado para esta metodologia de E@D?
Pré/1ºciclo (45 respostas)

2º ciclo (53 respostas)

3º ciclo (62 respostas)

Secundário (81 respostas)

Comentário: Concordaram (36,7%) ou concordaram totalmente (32,8%) dos inquiridos, sobre o facto de se
terem sentido motivados para esta metodologia de E@D. É de referir que no Secundário verificou-se um
equilíbrio entre o concordo e o nem concordo/nem discordo.

Encarregados de Educação

1ª - Este processo de Ensino à Distância permitiu conciliar os trabalhos propostos com a rotina familiar.

Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Concordaram (50,2%) ou concordaram totalmente (25%) dos inquiridos, sobre facto deste
processo de Ensino a Distância ter permitido conciliar os trabalhos propostos com a rotina familiar.

2ª - Sentiu o seu educando motivado na realização das tarefas propostas.

Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Relativamente à motivação dos educandos na realização das tarefas propostas,
concordaram (48,3%) ou concordaram totalmente (34,5%) dos inquiridos.

3ª - Tendo em conta a situação excecional em que o país se encontra, o Colégio conseguiu organizar-se e
dar resposta ao processo ensino-aprendizagem necessário às aprendizagens no modelo ensino a

distância.

Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (47%) ou concordaram (42%) dos inquiridos, sobre a capacidade
do Colégio se organizar e dar resposta ao processo ensino-aprendizagem necessário às aprendizagens
no modelo ensino a distância.

4ª - Considera que o seu educando teve o apoio necessário dos professores para a realização das tarefas
propostas.

Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (59,2%) ou concordaram (36,5%) dos inquiridos, sobre se foi dado
o apoio necessário aos alunos, por parte dos professores, para a realização das tarefas propostas.

5ª - Considera que, enquanto EE, foi contactado de forma ajustada e funcional por parte da Coordenadora,
Gestor, DT.
Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Relativamente à questão sobre os contactos por parte da Coordenadora, Gestor e DT,
concordaram totalmente (65,6%) ou concordaram (26,9%) dos inquiridos, que esses contactos foram
ajustados e funcionais.

6ª - O horário escolar do seu educando está bem organizado.
Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (47%) concordaram (39,3%) dos inquiridos, sobre a organização
do horário escolar dos seus educandos.

´

7ª - O seu educando foi autónomo na realização das tarefas propostas no plano semanal.
Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (47,7%) ou concordaram (34,3%) dos inquiridos, relativamente aos
seus educandos terem sido autónomos na realização das tarefas propostas no plano semanal.

8ª - Os professores foram pontuais e cumpridores no seu trabalho.
Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (73%) ou concordaram (22,7%) dos inquiridos que os professoras
foram pontuais e cumpridores do seu trabalho.

9ª - As plataformas utilizadas no processo E@D foram adequadas para o desenvolvimento no processo
ensino/aprendizagem.
Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Relativamente à questão sobre se as plataformas utilizadas no processo E@D foram
adequadas para o desenvolvimento no processo ensino/aprendizagem, concordaram totalmente (45,8%)
ou concordaram (43,9%) dos inquiridos.

10ª - Os Planos Semanais foram claros e percetíveis.
Pré/1ºciclo (56 respostas)

2º ciclo (60 respostas)

3º ciclo (70 respostas)

Secundário (59 respostas)

Comentário: Concordaram totalmente (61%) ou concordaram (34,6%) dos inquiridos, que os planos
semanais foram claros e percetíveis.

PROFESSORES
Solicitados os professores a pronunciar-se sobre o E@D -Fase 2, através do questionário
realizado, constatou-se, de acordo com as 34 respostas recolhidas, que:
a) As tarefas propostas aos alunos no Plano semanal foram concretizadas de
acordo com as indicações dadas, tendo reunido um elevado número de
respostas de grande satisfação tendo concordado ou concordado totalmente
(97,10%) e apenas 2,9 % dos professores discordam.

b) Os professores concordam ou concordam totalmente (55,9%) que o sistema
de E@D permitiu conciliar os trabalhos propostos com a rotina familiar e 11,8
% discordam.

c) A distribuição da carga letiva semanal foi adequada ao desenvolvimento dos
conteúdos, reuniu um elevado número de respostas de grande satisfação
tendo concordado ou concordando totalmente 76,5 % e 11,8% dos
professores discordaram.

d) Em relação à questão se os professores sentiram que os alunos estavam
motivados na realização das tarefas propostas, 52.9% dos respondentes
concordam 26,5 % concordam totalmente e 20,6% não concordam nem
discordam.

e) 52,9% dos professores sentiu dificuldade em gerir o equipamento informático
disponível para o agregado familiar, 58,8% não sentiu qualquer dificuldade e
11,8 % dos professores não concordaram nem discordaram em sentir esta
dificuldade.

f)

Concordaram ou concordaram totalmente 82% dos inquiridos, sobre a
existência de apoio adequado para a utilização dos meios tecnológicos
escolhidos pela escola no ensino E@D, em oposição a 8,8% que discordaram
ou discordam totalmente.

g) Os inquiridos concordaram ou concordaram totalmente (91,2%), que o número
de plataformas utilizadas é ajustado para desenvolver o trabalho previsto.

h) 91,2% dos inquiridos, concorda ou concorda totalmente, que o Gestor do
Plano Semanal foi relevante no processo E@D e 5,9 % discorda.

Aspeto a acautelar face a análise dos dados aqui apresentada é a dificuldade manifestada
pelos professores em gerir o equipamento informático disponível para o agregado
familiar.

RESPOSTAS ABERTAS - ALUNOS
Dos duzentos e quarenta e um inquéritos preenchidos pelos alunos, os principais
aspetos referidos na questão “Quais os aspetos que poderão melhorar a eficácia do
E@D?” de resposta aberta foram:
- sugestão para se usar o Google Classroom e para que existam aulas síncronas de
inglês no 1º CEB; sugestão de utilização da plataforma Skype;
-sugestão de utilização da plataforma Teams;
- aumento do número e duração das aulas síncronas em todos os ciclos; maior
expressão em disciplinas de exame.
-dificuldades por falhas na rede de internet;
- dificuldades na concretização de tarefas por falta de tempo (pouco tempo dado para
realização das tarefas) tanto em momentos síncronos como assíncronos;
- referência à dificuldade em avaliar a "situação" no global por se considerar existirem
desigualdades entre as várias disciplinas. Em algumas disciplinas a sobrecarga foi
maior. Sugestão de maior organização e articulação entre os professores para não
haver tanta sobrecarga de trabalho;
- sugestão para que se realizem síncronas de projeto interdisciplinar/Educação Física
no ensino secundário;
- sugestão para diversificar mais os métodos de ensino e fazer atividades diferentes
para não ser tão cansativo: tornar as aulas mais interativas com powerpoints,
imagens,...
Alguns alunos aproveitaram esta questão aberta para expressar desagrado em
relação a este formato E@D por se sentirem menos à vontade e por ser mais
impessoal. Referem que se trata de um ensino um pouco solitário e desmotivante, não
havendo tantas interações entre os alunos e professores como em aulas presenciais,
embora se considere que os professores fizeram o que esteve ao seu alcance para
proporcionar uma boa consolidação da matéria. Referem também o desejo de voltar à
escola e estar com colegas e professores.
Em todos os ciclos é feito um agradecimento pela atenção e apoio da generalidade
dos professores.
Propostas:
- usar o Google Classroom no 1ºCEB;
- aulas síncronas de inglês no 1º CEB;
- aumento do número e duração das aulas síncronas em todos os ciclos, com maior
expressão em disciplinas de exame.
- melhoria no ajuste/gestão de tempo atribuído para a realização das tarefas em
tempos síncronos e assíncronos;
- maior organização e articulação entre os professores para não haver tanta
sobrecarga de trabalho (reuniões mais frequentes de CT);
- realizar síncronas de projeto interdisciplinar/Educação Física no ensino secundário;
- maior diversificação dos métodos de ensino, ajustando-os às características e
exigências de E@D.

RESPOSTAS 1º MOMENTO
AVALIAÇÃO
- mais tempo de aula via Zoom;
- divisão de turma para que todos
os alunos possam interagir;
-redução de trabalhos de casa nos
alunos do 1ºCEB;
-envio de correções da totalidade
de trabalhos propostos;
-maior utilização do Google
Classroom no 1ºCEB;
-avaliar apenas as tarefas de
caráter obrigatório;
-aulas de Educação Física via
Zoom;
- utilizar preferencialmente o
Google Classroom para comunicar
em vez do WhatsApp;
- aumentar o número de aulas
síncronas em disciplinas de exame
nacional.

RESPOSTAS 2º MOMENTO AVALIAÇÃO
- sugestão para se usar o Google Classroom e para que existam
aulas síncronas de inglês no 1º CEB; sugestão de utilização da
plataforma Skype;
-sugestão de utilização da plataforma Teams;
- aumento do número e duração das aulas síncronas em todos os
ciclos; Maior expressão em disciplinas de exame.
-dificuldades por falhas na rede de internet;
- dificuldades na concretização de tarefas por falta de tempo
(pouco tempo dado para realização das tarefas) tanto em
momentos síncronos como assíncronos;
- referência à dificuldade em avaliar a "situação" no global por se
considerar existir desigualdades entre as várias disciplinas. Em
algumas disciplinas a sobrecarga foi maior. Sugestão de maior
organização e articulação entre os professores para não haver
tanta sobrecarga de trabalho;
- sugestão para que se realizem síncronas de projeto
interdisciplinar/ed. Física no ensino secundário;
- sugestão para diversificar mais os métodos de ensino e fazer
atividades diferentes para não ser tão cansativo: tornar as aulas
mais interativas com powerpoints, imagens,...

Em todos os ciclos de ensino, os
alunos destacaram o apoio dado
pelos professores em todo este Alguns alunos aproveitaram esta questão aberta para expressar
processo de Ensino a Distância.
desagrado em relação a este formato E@D por se sentirem menos
à vontade e por ser mais impessoal. Referem que se trata de um
ensino um pouco solitário e desmotivante, não havendo tantas
interações entre os alunos e professores como em aulas
presenciais, embora se considere que os professores fizeram o
que esteve ao seu alcance para proporcionar uma boa
consolidação da matéria. Referem também o desejo de voltar à
escola e estar com colegas e professores.
Em todos os ciclos é feito um agradecimento pela atenção e apoio
da generalidade dos professores.
TOTAL INQUÉRITOS: 219

TOTAL INQUÉRITOS:241

RESPOSTAS ABERTAS - ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Dos duzentos e quarenta e cinco inquéritos preenchidos pelos Encarregados de
Educação, os principais aspetos referidos na questão “Quais os aspetos que poderão
melhorar a eficácia do E@D?” de resposta aberta foram:
- sugestão de mais tempo e mais momentos de aulas síncronas (inclusive, no 1ºCEB
mais momentos síncronos só para promover convívio entre as crianças);
- no 1ºCEB sugestão de tempos síncronos para inglês;
- sugestão para ter maior atenção para com alunos que apresentam um ritmo mais
lento, uma vez que para estes a sobrecarga de trabalho tornou-se maior; sugestão de
ajuste mais adequado das tarefas e tempos ao E@D
- sugestão para ajustar horários: momentos síncronos seguidos e diferenciados dos
assíncronos. Sugestão também para maior rigor no cumprimento dos horários
assíncronos;
- sugestão de dividir turmas em turnos nas síncronas para otimizar as aulas;
- sugestão no sentido da maior articulação entre professores do Conselho de Turma
atendendoà diferença de volume de trabalhos atribuídos nas diferentes disciplinas das
turmas: umas ajustadas e outras excessivas, criando desequilíbrio. Os EE consideram,
de forma geral que, os planos semanais foram, na sua generalidade, percetíveis.
Contudo houve um claro excesso de tarefas semanais como um todo;
Os Encarregados de Educação aproveitaram esta questão aberta para mencionar
dificuldades em E@D por falhas na rede, referindo que nesta modalidade E@D se
acentuam as diferenças e se agravam as dificuldades apresentadas pelos alunos no
processo de ensino-aprendizagem salientando por exemplo as dificuldades sentidas
por não poder estar em casa e apoiar os filhos.
Em todos os ciclos é feito um agradecimento pela atenção, entrega, dedicação,
desempenho, acompanhamento/apoio por parte dos professores. Muitos aproveitaram
esta questão aberta para dar os parabéns a todos.

Propostas:
- mais tempo e mais momentos de aulas síncronas;
- tempos síncronos para inglês no 1CEB;
- otimizar os horários: momentos síncronos seguidos e diferenciados dos assíncronos.
Maior rigor no cumprimento dos horários assíncronos;
- divisão das turmas em turnos nas síncronas para otimizar as aulas;
- maior frequência de reuniões do Conselho de Turma no sentido da maior articulação
na atribuição de tarefas e procurando assim, evitar sobrecargas de trabalho e
desequilíbrios/excessos no PTS como um todo.

RESPOSTAS 1º MOMENTO
AVALIAÇÃO
maior
articulação
entre
professores na planificação do
PTS nas tarefas propostas, de
forma a evitar uma sobrecarga nas
tarefas propostas.

RESPOSTAS 2º MOMENTO AVALIAÇÃO

- sugestão de mais tempo e mais momentos de aulas síncronas
(inclusive, no 1ºCEB mais momentos síncronos só para promover
convívio entre as crianças);
- no 1ºCEB sugestão de tempos síncronos para inglês;
- sugestão para ter maior atenção para com alunos que
apresentam um ritmo mais lento, uma vez que para estes a
De
uma
forma
geral,
os sobrecarga de trabalho tornou-se maior; sugestão de ajuste mais
Encarregados
de
Educação adequado das tarefas e tempos ao E@D
felicitaram e agradeceram todo o - sugestão para ajustar horários: momentos síncronos seguidos e
empenho e esforço de todos os diferenciados dos assíncronos. Sugestão também para maior rigor
intervenientes neste processo de no cumprimento dos horários assíncronos;
Ensino a Distância.
- sugestão de dividir turmas em turnos nas síncronas para otimizar
as aulas;
- sugestão no sentido da maior articulação entre professores do
Conselho de Turma atendendoà diferença de volume de trabalhos
atribuídos nas várias disciplinas das turmas: umas ajustadas e
outras excessivas, criando desequilíbrio. Os EE consideram, de
forma geral que, os planos semanais foram, na sua generalidade,
percetíveis. Contudo houve um claro excesso de tarefas semanais
como um todo;
Os Encarregados de Educação aproveitaram esta questão aberta
para mencionar dificuldades em E@D por falhas na rede, referindo
que nesta modalidade E@D se acentuam as diferenças e se
agravam as dificuldades apresentadas pelos alunos no processo
de ensino-aprendizagem salientando por exemplo as dificuldades
sentidas por não poder estar em casa e apoiar os filhos.
Em todos os ciclos é feito um agradecimento pela atenção,
entrega, dedicação, desempenho, acompanhamento/apoio por
parte dos professores. Muitos aproveitaram esta questão aberta
para dar os parabéns a todos.
TOTAL INQUÉRITOS: 192

TOTAL INQUÉRITOS: 245

RESPOSTAS ABERTAS - PROFESSORES
Dos trinta e quatro inquéritos preenchidos pelos professores , os principais aspetos
referidos na questão “Quais os aspetos que poderão melhorar a eficácia do E@D?”
de resposta aberta , foram : formação para professores ; utilização de uma única
plataforma de E@D para a comunicação /trabalhos entre professores ,alunos e
Pais/ Encarregados de Educação ;melhor articulação e comunicação entre
professores e a utilização dos grupos de Whatsapp apenas para troca de informação
escolar .
Propostas:
-Capacitação digital dos docentes.
- Criação de regras para a utilização dos grupos de Wshatsapp.
- Analisar a possibilidade de o Colégio subscrever o office 365 -Escolas.
-Direções de Turma reunirem com mais frequência.

RESPOSTAS 1º MOMENTO
AVALIAÇÃO
- formação para professores;
-utilização das plataformas digitais
indicadas no modelo de E@D do
Colégio, por todos os alunos e
professores;
- cada aluno e cada professor
dispor de um computador pessoal;
-alteraçãodos
currículos
escolares;
utilizaçãodos
grupos
de
WhatsApp apenas para troca de
informação.
TOTAL INQUÉRITOS: 19

RESPOSTAS 2º MOMENTO AVALIAÇÃO
- formação para professores;
- utilização de uma única plataforma de E@D para a
comunicação /trabalhos entre professores, alunos e Pais/
Encarregados de Educação;
- melhor articulação e comunicação entre professores;
-utilização dos grupos de Whatsapp apenas para troca de
informação

TOTAL INQUÉRITOS: 34

SÍNTESE FINAL:

De uma forma geral, e em todos os ciclos, os alunos consideram que a plataforma
Google Classroom, Zoom e Whatsapp foram eficientes e funcionais em E@D, quer no
que diz respeito aos momentos assíncronos, síncronos e comunicação. De salientar
que estas foram as plataformas escolhidas pelo Colégio (Google Classroom como
plataforma principal, Zoom para momentos síncronos e Whatsapp para estreitar a
comunicação entre todos os intervenientes aos diversos níveis).
É no Ensino Secundário que encontramos uma maior expressividade ao nível do não
concordar nem discordar que quantidade de aulas síncronas tenha sido a suficiente.
De salientar que nas repostas abertas, praticamente todos os níveis mencionam a
necessidade de mais momentos síncronos.
Quanto às tarefas assíncronas, os alunos consideram que os professores estiveram
disponíveis para os apoiar nos momentos previstos em horário para esse efeito.
As tarefas foram desenvolvidas de acordo com o que era planeado nos Planos de
Trabalho Semanal. Contudo, é de salientar uma maior expressão do “discordo” no
ensino secundário.
Relativamente ao feedback, tão importante no processo formativo e de
autorregulação dos alunos, estes consideram que foi adequado.
Os alunos parecem ter-se sentido globalmente motivados neste3º período e sistema
E@D.
Os Encarregados de Educação consideram que foi possível conciliar E@D com a rotina
familiar, sendo, no entanto, maior a dificuldade no 1ºCEB o que poderá estar
relacionado com a menor autonomia dos alunos deste nível de ensino.
Tendo em conta a situação excecional e repentina que se viveu, consideram que o
Colégio se conseguiu organizar e dar resposta ao processo de ensino-aprendizagem em
E@D. Consideram também que os horários foram bem organizados, sentiram os seus
educandos globalmente motivados, e que estes tiveram o apoio adequado por parte
dos professores, sendo que estes se mostraram pontuais e cumpridores. Os planos de
trabalho semanal foram claros e percetíveis. As plataformas escolhidas para o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem foram consideradas como
adequadas.
Relativamente a feedback por parte dos professores, DT, Gestor, Coordenadora de
Ano, foi considerado funcional, adequado e ajustado, bem como os restantes
contactos estabelecidos.
Os professores consideram que as tarefas foram realizadas de acordo com as
indicações dadas nos planos de trabalho semanal, o que parece ser um bom indicador
da funcionalidade e organização dos mesmos. Consideram ainda que o número de
plataformas foi ajustado ao trabalho previsto e desenvolvido. No entanto é de
salientar que, apesar de considerarem que o apoio foi adequado na utilização dos
meios tecnológicos escolhidos, sentiram dificuldade na gestão do equipamento
informático.
No global, consideram que os alunos se mostraram motivados e que o gestor de plano

semanal foi um elemento fundamental neste E@D.

Salienta-se que, em praticamente todas as questões colocadas tanto a alunos como
encarregados de educação e professores, há uma expressão claramente significativa
e positiva das opções concordo totalmente/concordo, o que parece traduzir uma
ótima avaliação do plano E@D e implementação do mesmo no Colégio.
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