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Introdução 

 

Sabendo que a situação de COVID continuava bem latente desde o ano letivo anterior, foi 

preocupação do AEVT, desde o início do ano letivo prepara os seus alunos para uma eventual 

situação de E@D, pelo que, quando tal sucedeu, todos os alunos já estavam familiarizados com 

a Plataforma Digital TEAMS, o que de certa forma facilitou o arranque desta nova etapa. 

Desde finais de janeiro que foi, novamente, pedido a professores e alunos um esforço 

acrescido, no sentido de continuarem a ensinar/ aprender a partir de casa. Novamente o AEVT 

se estava a deparar-se com o eterno problema da falta de meios técnicos que permitissem a 

todos, ter acesso ao que para todos era ensinado. 

É claro para todos que com o E@D a construção das aprendizagens, que devia ter como pilar a 

relação escola-professor-aluno, ficou comprometida. Cabe-nos, agora, refletir sobre as 

mudanças ocorridas durante este período, tanto para os docentes como para os estudantes e 

suas famílias. Reconhecendo o papel da Escola como local de aprendizagem, mas também de 

socialização, as maiores desvantagens neste processo são as dificuldades acrescidas no 

estabelecimento de relações afetivas entre aluno-professor e/ou aluno-aluno, o que pode 

levar a uma desmotivação tanto de uns como de outros. 

Os questionários aplicados pretenderam explorar esta adaptação e possíveis dificuldades 

sentidas. Assim este relatório encontra-se dividido em 3 partes; numa primeira parte é feita a 

análise dos questionários dos Alunos, seguidamente são apresentadas as respostas dos 

docentes e, na parte final, as repostas dos Encarregados de Educação  

Responderam ao Inquérito online 

Alunos Professores Encarregados de Educação 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INQUÉRITOS AOS ALUNOS 

 

 

1.º ciclo 40% 

2.º ciclo 19% 

3.º ciclo 38% 

Secundário 3% 

 

 

 

 

só para ti 79% 

para ti e para os teus irmãos estudarem 16% 

para ti e para os teus irmãos estudarem e para os teus pais em teletrabalho 2,5% 

para ti, para os teus irmãos e outros familiares que estão a fazer outras 
tarefas. 

2,5% 

 

Pode concluir-se que a maioria dos alunos possui um local de estudo próprio, onde não há 

interferências no seu processo de trabalho/estudo. 

 



 

Fraca 5% 

Razoável 34% 

Boa 49% 

Muito boa 13% 

 

Relativamente à qualidade da Internet é maioritariamente “Boa ou Razoável”, embora em muitas 

ocasiões perturbou o bom funcionamento da aula online, sendo que o indicador razoável pode 

ser sinónimo de falhar com bastante frequência. 

 

 

 

 

Computador com câmara e microfone. 80% 

Computador sem câmara e com microfone. 0,5% 

Computador com câmara e sem microfone. 1% 

Computador sem câmara e microfone. 0,5% 

Telemóvel ou tablet. 18% 

 

Segundo a opinião dos alunos a maioria possuía instrumentos informáticos de trabalho que lhe 

permitiam usufruir plenamente das aulas no E@D. 

 



 

Utilização só por ti. 87% 

Utilização partilhada com uma pessoa em teletrabalho ou estudo. 12% 

Utilização partilhada com mais do que uma pessoa em teletrabalho ou em 
estudo. 

1% 

 

Pela análise dos resultados obtidos conclui-se que 87% dos alunos não partilha o equipamento 

informático com mais ninguém. 

 

 

Menos de meia hora. 9% 

Entre meia e uma hora. 59% 

Entre uma e duas horas. 25% 

Mais de duas horas. 7% 

 

Considera-se que, maioritariamente, o tempo de estudo dos alunos se situa num intervalo entre a 

meia hora e as duas horas de estudo. Contudo, ignora-se se esse tempo é efetivamente 

controlado, ou se é apenas baseado no tempo que os alunos dizem que vão estudar. 

 



 

 

 Nunca Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Seis ou mais 
vezes 

Individual 1% 2,9% 8% 16,2% 14,3% 23,7% 33,9% 

Em trabalho de 
grupo 

23,4% 35,4% 22,2% 11% 3,5% 2,4% 2,2% 

Com apoio familiar 33,8% 32,4% 16,1% 8% 2,1% 3,5% 4,1% 

Envolvendo os 
manuais escolares 

2,2% 6,7% 11,4% 15,7% 14% 18,9% 31,1% 

Envolvendo a Escola 
Virtual 

39,5% 24,4% 14,7% 9,1% 3,7% 4,5% 4,1% 

Envolvendo mais do 
que uma disciplina 

12,6% 26,1% 19,3% 14,8% 7,4% 7,8% 11,9% 

Envolvendo a 
Biblioteca do 
agrupamento 

84% 11% 2,3% 1,7% 0,4% 0,2% 0,4% 

Envolvendo projetos 
do agrupamento 

56,6% 27,1% 9,4% 3,1% 2,5% 0,4% 0,8% 

 



 

 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo N/Concordo 
nem 
Discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

Não funciona 11,4% 23,6% 41,9% 18,6% 4,5% 

Só funciona para fazer revisões 2% 22,2% 35,7% 33,1% 7,1% 

Funciona para aprender algumas coisas 
novas 

8,2% 52,4% 25,9% 10,4% 3,2% 

Funciona para aprender tudo  4,7% 11,6% 34,3% 31,2% 18,2% 
 

 

Uma grande maioria dos alunos, 52,4%, concordam que o E@D funciona para aprender algumas coisas 

novas, servindo de veículo de aprendizagem. Porém há muitos alunos que não têm opinião no que diz 

respeito a este tipo de ensino 

 

 



 

 Muito 
pouco 

Pouco Nem pouco 
nem muito 

Muito 

Dificuldades na utilização do 
computador/tablet/ telemóvel  

43,8% 33,4% 18,1% 4,6% 

Dificuldades no registo e acesso à Escola 
Virtual / Aula Digital. 

45,2% 28,2% 19,6% 6,9% 

Dificuldades no registo e acesso a outras 
plataformas indicadas por professores 

40,4% 37,3% 18,5% 3,8% 

Falta de material (manual, caderno, 
material de escrita e desenho) 

71,3% 16,6% 8,8% 3,2% 

Dificuldades na compreensão das 
tarefas a realizar. 

26,4% 42,1% 25% 6,5% 

Tempo necessário para resolver as 
atividades. 

17,5% 25,4% 44,5% 12,5% 

Quantidade de tarefas para realizar. 13,4% 20% 48,4% 18,2% 

Prazos para a realização das tarefas. 15,2% 23,4% 50,3% 11% 

 

Após a leitura dos resultados desta última questão, de resposta fechada, podemos concluir que as 

dificuldades na utilização do computador/tablet/telemóvel; dificuldades no registo e acesso à Escola 

Virtual/ Aula digital ou a outras plataformas indicadas pelos professores prejudicam muito pouco o seu 

estudo. 

 Assim, para a questão se as dificuldades na compreensão das tarefas a realizar prejudicam o estudo 42,1% 

dos alunos responderam que pouco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INQUÉRITOS AOS DOCENTES 

1. Em que departamento se integra? 

 

 

Educação pré escolar 16% 
1.º ciclo 42% 
Línguas 8% 
Matemática, Ciências e Tecnologia 14% 
Expressões 9 
Ciências Sociais e Humanas 5% 
Educação Especial 6% 

 

2. O seu local de trabalho é... 

 

A maioria dos docentes ( 84%)  tinham um local de trabalho exclusivo e tranquilo, onde não há 

interferências. 

 

 

 

3. Que acesso à internet utiliza no teletrabalho? 

 



 

       87% dos docentes referem que o acesso à Internet era da banda larga fixa. 

 

 

4. Que tipo de computador utiliza no teletrabalho? 

 

           A maioria dos docentes (98%) possuíam instrumentos informáticos de trabalho que lhe permitiram 

           lecionar plenamente as aulas no E@D. 

 

 

 

 

 

 

5. Que tipo de utilização faz do computador? 

76% dos docentes utilizaram o computador exclusivamente. 

 

 

6. O computador que utiliza em teletrabalho é... 

 



 
Apenas 3% dos docentes utilizaram um computador cedido pela escola.  

 

 

7. Que canais utiliza para comunicar/ enviar materiais/ propor tarefas/ 

receber trabalhos e com que frequência, em cada turma? 

 

 
 

Verifica-se que durante o  E@D, 60% dos docentes utilizaram o e-mail para comunicar com os 

alunos uma ou mais vezes por semana, 88% utilizaram o Teams uma ou mais vezes por semana e 

66% utilizaram plataformas de gestão de aprendizagem uma ou mais vezes por semana. 

 

 

8. Que métodos/estratégias utiliza e com que frequência, em cada 

turma nas aulas síncronas? 



 
 

 Nunca Menos de 
1 x 
semana 

1x 
semana 

1 a 2 x 
por 
semana 

3x por 
semana 

aula online para toda a turma 19% 2% 7% 28% 44% 

aula online para a turma dividida 
em 2 ou 3 grupos 

58% 11% 13% 7% 11% 

reunião (ponto da situação, 
chamada de atenção,etc) online 
com toda a turma 

54% 17% 21% 2% 6% 

reunião (ponto da situação, 
chamada de atenção,etc) online 
com a turma dividida em 2 ou 3 
grupos 

76% 17% 5% 1% 1% 

aula online com alunos com 
medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão. 

39% 11% 15% 17% 18% 

aula online com alunos (situações 
particulares) 

36% 22% 16% 12% 14% 

explicação de dúvidas por escrito 20% 11% 18% 25% 26% 

debate ou apresentação oral 
online 

32% 26% 21% 11% 10% 

exploração de sites 20% 17% 16% 23% 24% 

exploração de visitas virtuais 44% 28% 13% 8% 7% 

exploração de recursos educativos 
digitais (video, áudio,jogo, 
interatividade, etc) 

10% 11% 16% 27% 36% 

 



Verifica-se que durante o E@ D os docentes , nas aulas síncronas  diversificaram as suas 

metodologias de ensino. 

 

 

 

 

9. Que métodos/estratégias utiliza e com que frequência, em cada 

turma nas aulas assíncronas? 

 

 
 

 Nunca Menos de 
1 x 
semana 

1x 
semana 

1 a 2 x 
por 
semana 

3x por 
semana 

envio de propostas de leituras, 
pesquisas, tarefas, atividades e 
projetos, para realização individual 

6% 9% 24% 24% 37% 

envio de propostas de leituras, 
pesquisas, tarefas, atividades e 
projetos, para realização em 
trabalho de grupo 

57% 30% 5% 5% 3% 

envio de propostas de leituras, 
pesquisas, tarefas, atividades e 
projetos que envolvem a 
exploração de recursos educativos 
digitais de acesso público (Escola 
Virtual/ Aula Digital, etc) 

31% 18% 14% 24% 13% 

envio de propostas de leituras, 
pesquisas, tarefas, atividades e 
projetos concebidas para alunos 
com medidas de suporte à 
aprendizagem e à incluão 

34% 24% 14% 17% 11% 

envio de propostas de leituras, 
pesquisas, tarefas, atividades e 

41% 25% 9% 11% 14% 



projetos que envolvem mais do 
que uma disciplina 

envio de propostas de leituras, 
pesquisas tarefas, atividades e 
projetos que envolvem biblioteca 
do agrupamento 

52% 32% 9% 7% 0% 

envio de propostas de leituras, 
pesquisas, tarefas, atividades e 
projetos que envolvem clube(s9 
ou projeto(s) do agrupamento 

66% 22% 8% 22% 2% 

 

Nas aulas assíncronas houve bastante diversificação de estratégias com diferentes regularidades 

temporais, traduzindo, assim,  algum equilíbrio na gestão do trabalho a realizar pelos alunos.   

 

10. Que percentagem dos seus alunos tem os seguintes 

comportamentos: 

 

 
 

 Menos 
de 
25% 

Entre 25% 
e 50% 

Entre 
51% e 
75% 

Entre 
76% e 
99% 

100% 

participação nas aulas 6% 8% 16% 39% 31% 

pedidos de esclarecimentos/ 
explicação 

21% 18% 25% 31% 5% 

cumprimento dos prazos de 
entrega das tarefas 

1% 3% 24% 59% 13% 

resolução das tarefas com 
empenho 

2% 6% 35% 44% 13% 

 

Podemos considerar que na opinião dos docentes os alunos  foram cumpridores, participaram nas 

aulas e solicitaram esclarecimentos. 

 

11. Como avalia as aprendizagens dos seus alunos? 
 



 
64% dos docentes avaliaram com tarefas com classificação ou sem classificação. 

 

12. No serviço de coadjuvação ou medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão como realiza o trabalho com os alunos? 

 
 

O trabalho desenvolvido neste âmbito foi em 49% dos casos fora do horário da turma 

e em 38% dos casos durante a aula em salas simultâneas. 

 

 

 

13. O ensino não presencial para alunos da idade dos meus...  
 

 

 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo N/Concordo 
nem 

Discordo Discordo 
Totalmente 



Discordo 

Não funciona 15% 27% 24% 31% 3% 

... funciona apenas para consolidação, 
revisão ou aprofundamento de temas já 
leccionados 

6% 38% 17% 38% 1% 

... funciona para alguns novos 
conteúdos/aprendizagens essenciais 

7% 49% 25% 17% 2% 

... funciona para a maior parte dos novos 
conteúdos/ aprendizagens essenciais 

0% 17% 27% 51% 5% 
 

... torna as aulas mais eficientes para 
quem ensina 

1% 4% 23% 44% 28% 

... torna as aulas mais eficientes para 
quem aprende 

1% 3% 20% 46% 30% 

... retira fiabilidade aos instrumentos de 
avaliação tradicionais ( p. ex., fichas de 
avaliação) 

27% 46% 14% 10,4’% 3% 

 

Para os docentes o E@D  não funciona  como meio eficaz de transmissão de saberes nem aprende  

nem para quem ensina. 

Retira-se , ainda, da leitura desta questão a falta de fiabilidade  que modelo de ensino acarreta para 

os tradicionais instrumentos de avaliação (73%) porque  paira sempre no ar a questão das «ajudas 

externas» nos momentos precisos de avaliação. 

 

 

14. Nas aulas online, em que medida consegue, ensinar novos 

conhecimentos/ desenvolver competências... 
 

 

 

 
 

 

 Muito 
pouco 

Pouco Nem muito 
nem pouco 

Bastante Muito 

... dominar as ferramentas de que 
precisa 

4% 13% 34% 38% 11% 

... reunir os recursos educativos 
digitais de que necessita 

4% 7% 27% 52% 10% 

... gerir a dinâmica da sala de aula 
não presencial 

6% 11% 36% 41% 6% 



... avaliar as aprendizagens 
realizadas pelos alunos 

8% 27% 47% 14% 4% 
 

 

Pela análise dos resultados constata-se que para os docentes o maior constrangimento resida na 

avaliação das aprendizagens dos alunos  nas aulas online (35%) 

 

 

 

 

 

 

 

15. Em que medida são problemas para a maioria dos seus 

alunos, os seguintes: 
 

 
 

 

 

 Muito 
pouco 

Pouco Nem muito 
nem pouco 

Bastante Muito 

dificuldades na utilização de 
smartphone 

20% 33% 27% 13% 7% 

dificuldades na utilização de 
computador/ tablet 

14% 38% 22% 18% 8% 

dificuldades na utilização do 
software básico de trabalho da 
Microsoft ou da Google 

9% 36% 24% 21% 10% 

dificuldades no registo e acesso a 
sites/ plataformas recomendadas 
pelos professores 

8% 24% 26% 30% 12% 
 

falta de material(manual, caderno, 37% 44% 11% 2% 6% 



material de escrita e desenho) 

dificuldades na interpretação e 
compreensão das atividades/tarefas 
a realizar 

10% 43% 23% 18% 6% 

dificuldades na pesquisa para a 
realização das tarefas/ atividades a 
realizar 

8% 33% 29% 22% 8% 

insufucientes competências 
informáticas para a realização das 
atividades/ tarefas a realizar 

9% 31% 27% 26% 7% 
 

 

Após a leitura dos resultados desta última questão, de resposta fechada, podemos concluir que as 

dificuldades dos alunos, na opinião dos docentes se centram maioritariamente na dificuldade no 

acesso a sites e /ou plataformas recomendadas pelos docentes (42%), nas insuficientes competências 

digitais para realizar tarefas pedidas (33%) e na utilização de software básico  (31%). Estes valores 

mostram-se ainda mais preocupantes porque se lhe associarmos os valores representados no item 

«Nem muito nem pouco» 

 

 

 

16. Indique uma dificuldade que sente no ensino não presencial. 

Registaram-se 100 respondentes a esta questão e tratando-se de uma questão aberta 
houve a necessidade de criar subcategorias para a poder avaliar.  

       

 

Categorias Percentagem 

Gerir a heterogeneidade da turma 21,6% 

Monitorização das aprendizagens 22,4% 

Intervenção do EE durante as aulas 6,3 
 

As respostas a esta questão foram muito variadas, constatando-se que cerca de metade dos Professores 

consideram que os aspetos mais negativos são a dificuldade na gestão da heterogeneidade da turma, o que 

inclui a prestação de uma apoio mais individualizado a alunos com mais dificuldades; a monitorização das 

aprendizagens, devido à dificuldade da avaliação fiável do conhecimento; a intervenção dos EE nas tarefas 

dos alunos que contribuíam para a falta de concentração, a distração daqueles devido a fatores externos à 

aula (ruído de fundo constante). 

 
 

17. Indique um aspeto positivo que encontra no ensino não 

presencial 
 

Registaram-se 100 respondentes a esta questão e tratando-se de uma questão aberta houve a 
necessidade de criar subcategorias para a poder avaliar.  
 

Respostas mais frequentes: Percentagem 

Desenvolvimento de competências digitais 42% 

Relação mais próxima com os pais 8% 



 

Verifica-se que uma grande parte dos docentes consideram que o aspeto mais positivo do ensino à 

distância prende-se com o desenvolvimento de competências digitais por parte de alunos e professores. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INQUÉRITOS AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

Educação pré escolar  

1.º ciclo 54% 

2.º ciclo 18% 

3.º ciclo 26% 

Secundário 2% 

 

 

só para ele. 80% 

para ele e para os seus irmãos estudarem. 15% 

para ele, para os seus irmãos estudarem e 
para os pais em teletrabalho. 

2,5% 



para ele, para os seus irmãos  2,5% 

 

A maioria dos alunos possui um local de estudo próprio, onde não há interferências no seu processo de 

trabalho/estudo. 

 

 

Fraca 5% 

Razoável 43% 

Boa 43% 

Muito boa 9% 

 

A qualidade da Internet, que em muitas ocasiões perturbou o bom funcionamento da aula online  é 

maioritariamente “Boa ou Razoável”, sendo que o indicador razoável pode ser sinónimo de falhar com 

bastante frequência. 

 

 

Computador com câmara e microfone. 77% 

Computador sem câmara e com microfone. 1% 

Computador com câmara e sem microfone. 1% 

Computador sem câmara e microfone. 1% 

Telemóvel ou tablet. 20% 

 

Segundo a opinião dos Encarregados de Educação a maioria dos alunos possuía instrumentos informáticos de 

trabalho que lhe permitiam usufruir plenamente das aulas no E@D. 

 



 

 

Participa em aulas por videoconferência. 34% 

Estuda por recursos digitais indicados pelo 
professor (vídeos, áudios, interactividades, etc.). 

20% 

Faz exercícios, do manual ou do caderno de 
atividades, indicados pelos professores. 

24% 

Recebe fichas de trabalho para resolver. 22% 

 

Pela análise dos resultados obtidos conclui-se que 80% dos alunos consegui participar/assistir à aulas via 

TEAMS. 

 

Plano de trabalho semanal 30% 

Se não entrega os trabalhos pedidos pelos 
professores. 

22% 

Se não cumpre os prazos para entrega dos 
trabalhos. 

19% 

As classificações dos trabalhos que realiza. 29% 

 

Neste item constata-se que o feedback recebido não se focou se houve ou não evolução nas aprendizagens, mas 

mais na necessidade, por parte do professor, de um controlo na entrega/cumprimento de prazos dos trabalhos. 

 



 

Menos de meia hora. 8% 

Entre meia e uma hora. 52% 

Entre uma e duas horas. 30% 

Mais de duas horas. 10% 

 

Considera-se que, maioritariamente, o tempo de estudo dos alunos se situa num intervalo entre a meia hora 

e as duas horas de estudo. Contudo, ignora-se se esse tempo é efetivamente controlado, ou se é apenas 

baseado no tempo que os alunos dizem que vão estudar. 

 

 

 

 

          Sozinho 39% 

Sozinho, mas só depois de chamado à atenção 
por um adulto. 

8,9% 

Sozinho e, no fim, procura um adulto para 
fazer uma verificação. 

31,9% 

Precisa, frequentemente, do apoio de um 
adulto para realizar as tarefas. 

14,7% 

Precisa da presença de um adulto para 
controlar se está a estudar. 

5,5% 

 

Maioritariamente, os alunos realizam as suas tarefas escolares sozinhos (39%) e/ou 

assessorado pela verificação por um adulto (31,9%), o que significa que na opinião dos EE os 

sesu educandos são autónomos na realização de tarefas escolares. 

 



 

 

 

Não dá apoio ao estudo. 18% 
Menos de 30 minutos por dia 28% 
Entre 30 minutos e 1 hora por dia. 41% 
Entre 1 hora e 1 hora e meia por dia. 13% 

 

Neste item constata-se que há alguma disponibilidade do EE para apoiar os seus educandos no estudo 

domiciliário. 

 

 

 Concordo Totalmente Concordo N/Concordo nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 
Não funciona 12,4% 24,6% 36,8% 23,3% 2,9% 
Só funciona para 
fazer revisões 

2,8% 22,8% 32,7 37,4% 4,3% 

Funciona para 
aprender algumas 
coisas novas 

4,3% 50,5% 29% 12,5% 3,7% 

Funciona para 
aprender tudo  

2,4% 12.5% 29% 37.7% 18,4% 

 

A leitura dos resultados desta última questão de resposta fechada deve ser lida item a item. Assim, para a 

questão se o E@D não funciona há um empate aproximado entre os que não têm opinião (36,8%) e os que 

entendem que não funciona como veículo de aprendizagem ((37%), ficando, assim em linha com a opinião 

generalizada dos estudos realizados. 



Relativamente à questão “só funciona para fazer revisões”, as opiniões dos que discordam/discordam 

totalmente situa-se numa percentagem de 41,7%, o que nos leva a concluir que na opinião dos EE, o E@D 

não de limitou apenas a revisões de conteúdos, contudo a percentagem dos que não têm opinião (32,7) pode 

levar a por causa o valor dos restantes resultados alcançados. 

Já a terceira questão mostra claramente que durante o  E@D se adquiriram novas aprendizagens (54,8%), o 

que contrapondo com a última questão «Funciona para aprender tudo» nos dá a entender claramente esta 

modalidade de ensino permite a aquisição de alguns novos conhecimentos, mas que estes necessitam de 

consolidação no ensino presencial. 

 

11.Indique um aspeto positivo do ensino à distância  
 
Registaram-se 750 respondentes a esta questão e tratando-se de uma questão aberta houve a necessidade 
de criar subcategorias para a poder avaliar.  
Analisado o conteúdo de todas as respostas pode-se dividi-las por sete categorias 
 

 

Categorias: Percentagem 

Segurança dos alunos face à situação de Pandemia      18,9% 

Desenvolvimento de competências digitais 17% 

  Autonomia 9,6% 

  Continuação das Aprendizagens 16% 

 
 
 
Desta forma conclui-se que os EE conseguiram retirar vários aspetos positivos do E@D, como sendo a 
valorização da Autonomia dos alunos, das competências digitais e da continuação das aprendizagens o que 
se traduz numa percentagem de 61,5% constatamos que, apesar de todas as contingências que esta 
modalidade de ensino acarretou, os EE, ainda conseguiram percecionar vários aspetos positivos, em 
contraponto com os 16% que nada viram de positivo neste tipo de ensino. 
 

 

12. Indique um aspeto negativo do ensino à distância 
 
 Registaram-se 752 respondentes a esta questão e tratando-se de uma questão aberta houve a necessidade 
de criar subcategorias para a poder avaliar.  
Analisado o conteúdo de todas as respostas pode-se dividi-las por quatro categorias 
 

 

Categorias: Percentagem 

Falta de concentração dos alunos  24% 

Falta de interação com colegas e professores  19% 

Dificuldades de aprendizagem 16% 

Falhas relacionadas com a internet 3% 

 

As respostas a esta questão foram muito variadas, constatando-se que cerca de metade dos Encarregados 

de Educação consideram que os aspetos mais negativos são a falta de concentração, a distração dos alunos, 

a falta de interação com os colegas e com os professores e as dificuldades de aprendizagem evidenciadas. 

 



              Conclusão 

 

De forma a compreender melhor a realidade do E@D no AEVT, foi aplicado um questionário aos 

alunos, Encarregados de Educação e docentes e, tendo-se conseguido a perceção de 521 estudantes 

e 100 docentes dos vários Ciclos e 759 Encarregados de Educação. Com a análise e tratamento dos 

dados, verificamos que as ferramentas digitais mais utilizadas pelos AEVT foi a plataforma TEAMS. 

 Em suma, apesar de os participantes considerarem que o E@D foi a resposta possível e mais 

adequada perante a situação de emergência e pandemia, referem algumas preocupações, sobretudo 

na concretização das aprendizagens, no domínio das tecnologias por parte dos alunos já que os   

docentes, perante o ensino online fazem maior uso de plataformas digitais de ensino como a Escola 

Virtual e a Plataforma 20- Aula digital e nem sempre os alunos conseguem aceder a estas 

plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


