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Para monitorizar a utilização da plataforma digital Classroom, adotada pela escola 

desde o início do 2.º período, bem como a realização de momentos síncronos com os 

alunos na plataforma Meet, desde que se iniciou o Ensino à Distância (E@D), foram 

realizadas reuniões individuais com todos os Professores do 1.º Ciclo e com todas as 

Educadoras. Estas reuniões tiveram como principal objetivo fazer um levantamento da 

participação dos alunos nos momentos síncronos e assíncronos e identificar aqueles 

que não participam nas atividades devido a falta de equipamentos tecnológicos que 

respondam às suas necessidades no âmbito do E@D.  

 

Destas reuniões foram retiradas algumas conclusões: 

NO 1.º CICLO (16 TURMAS) 

• Os docentes consideraram a relação pedagógica estabelecida com os 

alunos/encarregados de educação, no âmbito do E@D, Satisfatória (50%) ou Muito 

Satisfatória (50%)  

• Todos os professores estabeleceram já sessões síncronas com os alunos. A 

regularidade das sessões síncronas varia de turma para turma, havendo turmas em 

que estas decorrem diariamente ou regularmente e outras em que só acontecem 

de forma muito pontual.  

• A presença dos alunos nas sessões síncronas também varia de turma para turma e 

de sessão para sessão. São poucas as turmas em que a maioria dos alunos marca 

presença nas sessões síncronas. Alguns professores têm adaptado/alterado os 

horários das sessões síncronas, de modo a conseguir chegar a um maior número de 

alunos, uma vez que estes assistem a estas sessões nos equipamentos (telemóveis, 

computadores) dos respetivos encarregados de educação, que só estão disponíveis 

ao final do dia. Pontualmente há também professores que fazem dois momentos 

síncronos diários, um no horário da turma e outro ao final do dia. 

• A maioria dos alunos tem estabelecido contacto com os respetivos professores de 

modo assíncrono, acedendo às tarefas que são disponibilizadas na plataforma 

Classroom. Posteriormente fazem o upload ou o registo fotográfico dessas tarefas 

devolvendo-as através do Classroom ou por e-mail, mas, maioritariamente, através 
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do WhatsApp. Muito pontualmente algumas destas tarefas são realizadas em 

formulários do Google que o professor disponibiliza no Classroom da turma. 

• 12 alunos do 1.º ciclo não têm meios tecnológicos que lhes permita participar no 

E@D: 

o 1.ºA: Emanuel Berdat 

o 1.ºC: Dioneia Barbosa 

o 2.ºB:Juvenildo Bernardino e Michela Dai 

o 3.ºA: Zenízio Malay  

o 3.ºB: Eleanor Pinheiro 

o 3.ºC: Beatriz Araújo, Benedito Lopes e Elano Mouzinho 

o 3.ºD: Mikelia Cruz 

 

 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (10 GRUPOS) 

• As educadoras consideraram a relação pedagógica estabelecida com os 

alunos/encarregados de educação, no âmbito do E@D, Muito Satisfatória (80%) ou 

Satisfatória (20%). 

• A maioria das educadoras estabeleceu, pelo menos uma vez, sessões síncronas com 

os seus alunos. A participação dos alunos nas sessões síncronas não é regular e fica 

aquém dos 50%. No entanto, a maioria tem estabelecido contacto com as 

respetivas educadoras enviando os trabalhos/tarefas que lhes são solicitados.  

• Não participam nas sessões assíncronas nem mantém qualquer contacto com as 

educadoras um número residual de alunos. 

• A dinâmica de trabalho que predomina nas sessões assíncronas é a seguinte: as 

educadoras disponibilizam os trabalhos/tarefas na plataforma Classroom que, 

depois de realizadas pelas crianças, são enviadas pelo WhatsApp 

(maioritariamente) e por correio electrónico. 

• Devido à faixa etária deste grupo de alunos, a sua participação nas sessões, quer 

síncronas, quer assíncronas, está dependente do apoio e da disponibilidade dos 

encarregados de educação. 
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Considera-se positiva a participação dos alunos/crianças do 1.º Ciclo e Educação Pré–

Escolar no regime de ensino à distância. Contudo, no sentido de potenciar a eficácia 

do trabalho que está a ser desenvolvido por todos os professores/educadores, 

consideramos que alguns dos procedimentos que estão a ser desenvolvidos em algumas 

turmas/grupos poderão ser alargados aos restantes: 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 

• Realização de momentos síncronos diários com os alunos/crianças. Estes 

momentos devem ser de curta duração (30 minutos, aproximadamente), no 

horário do grupo/turma ou, eventualmente, ao final do dia, quando os 

encarregados de educação estão mais presentes para conseguir dar o apoio 

necessário.  

• Dividir a turma em dois grupos para a realização dos momentos síncronos, 

de modo a melhorar a comunicação/interação entre os 

professores/educadores e as crianças. De salientar a importância do 

contacto com a língua portuguesa o que, em muitos casos, só acontece 

através da escola.  

• Os trabalhos realizados pelos alunos/crianças devem ter sempre o feedback 

dos respectivos professores/educadores, pelo meio que for mais eficiente, 

de modo a motivá-los para continuar a desenvolver as tarefas.  

• Continuar a sensibilizar os encarregados de educação para a importância de 

manter o contacto com a escola, quer através da presença nas sessões 

síncronas dos alunos/crianças, quer através da realização das tarefas 

propostas. 

• Ao nível do 1.º ciclo, nas propostas de tarefas atribuídas aos alunos, 

contemplar a criação de formulários de forma mais regular. São mais 

interativos e motivadores para os alunos e facilitam o feedback dado pelo 

professor. 

• Informar os encarregados de educação do horário das sessões síncronas. 
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De acordo com os alunos identificados no 1.º ciclo, como tendo dificuldades de 

acesso ao E@D, foram disponibilizados computadores Magalhães, numa cerimónia 

que decorreu no dia 19 de abril de 2021, na Escola Portuguesa de Díli.  

Foram contemplados os seguintes alunos: 

o 1.ºA: Emanuel Berdat 

o 1.ºC: Dioneia Barbosa 

o 2.ºB:Juvenildo Bernardino e Michela Dai 

o 3.ºA: Zenízio Malay  

o 3.ºB: Eleanor Pinheiro 

o 3.ºC: Beatriz Araújo, Benedito Lopes e Elano Mouzinho 

o 3.ºD: Mikelia Cruz 

 

Na cerimónia de entrega dos computadores Magalhães estiveram presentes os alunos e 

respetivos encarregados de educação, bem como os seus professores titulares. 

Estes computadores ficarão na posse destes alunos até o final do regime de Ensino à 

Distância, devendo ser devolvidos à escola, em boas condições, logo que retome o 

ensino presencial. 

 

EPD, 19 de abril de 2021 

Eduardo Fernandes 

Margarida Oliveira 

 


