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No âmbito do Plano de Contingência da Escola Portuguesa de Díli, a utilização das 

plataformas digitais constitui um dos principais pilares da sua boa concretização. Nesse 

sentido, a sua regular e correta utilização por parte de professores, alunos e 

encarregados de educação adquire uma grande importância no trabalho da escola. 

Já no Plano de Atuação da escola era referido que “Todos os professores e alunos 

devem desenvolver ao longo do ano letivo 2020/2021, atividades que lhes permitam 

utilizar as plataformas definidas na escola (…), nomeadamente, a título de exemplo: 

trabalhos de casa, trabalho escrito individual, trabalho escrito de grupo, fichas de 

trabalho ou outras atividades adequadas. É obrigatório na escola desenvolver estas 

atividades complementares durante todo o ano letivo.” 

Após um conjunto de atividades de formação relativamente à utilização das 

plataformas digitais na escola (Classroom), importa fazer uma primeira monitorização 

da sua execução, permitindo assim, caso necessário, um reforço das orientações 

internas, no sentido de cumprir o estabelecido nos diversos documentos internos da 

escola, nomeadamente o Plano de Atuação e Contingência. 
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Das informações recolhidas junto dos diferentes coordenadores da educação pré-

escolar, do 1.º ciclo e dos diretores de turma dos restantes ciclos de escolaridade, os 

dados atuais sobre a utilização da plataforma Classroom são os seguintes: 

Monitorização das atividades na plataforma CLASSROOM – Pré-Escolar 

31/01/2021 

 

Ano/Turma Nº de EE no 
Classroom 

A utilizar a 
plataforma 

Obs: 

Grupo A 9   

Grupo B 9   

Grupo C 2   

Grupo D 12   

Grupo E 6   

Grupo F 15   

Grupo G 20   

Grupo H 13   

Grupo I 9   

Grupo J 9   

 

Monitorização das atividades na plataforma CLASSROOM.    1º CICLO 

31/01/2021 

 

Ano/Turma Nº de 
Alunos 

Nº de Alunos 
no Classroom 

A utilizar a 
plataforma 

Obs: 

1ºA  29 1 SIM b) 

1ºB  29 4 SIM b) 

1ºC 29 21 SIM b) 

1ºD  30 6 SIM b) 

2ºA 28 18 SIM a) 

2ºB  30 14 SIM b) 

2ºC  28 19 NÃO  

2ºD  30 30 SIM a) 

3ºA  20 6 SIM b) 

3ºB   29 20 SIM a) 

3ºC   28 23 SIM b) 

3ºD  28 18 SIM b) 

4ºA  19 14 NÂO  

4ºB  26 26 SIM b) 

4ºC  24 3 SIM b) 

4ºD   23 18 SIM b) 

 
a) Trabalhos publicados com prazo de entrega. 
b) Material de consulta para auxiliar o estudo. 
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Monitorização das atividades na plataforma CLASSROOM.    2º, 3.º CICLO e ENSINO 

SECUNDÁRIO         

31/01/2021 

Ano/ 
Turma 
 

Diretor(a) de 
Turma 

Informação disponibilizada pelo(a) DT 
 

N.º de 
disciplinas 
a 
participar 

% de 
disciplinas 
a participar 

 
Observações 

5.ºA Paula Oliveira 7 41,2  

5.ºB Helena Bernardo 6 42,9 HGP  e TIC sem professor 

5.ºC Sebastião 
Guterres 

6 40  

6.ºA Susana Vieira 6 40 Problema em introduzir prof. 
de Tétum. Solicitei à DT que 
visse com o Prof.Filipe Couto. 

6.ºB Ana Oura 9 64  

6.ºC Leonel Barros 5 31,3  

7.ºA Mª Flor Gomes 9 64,3  

7.ºB Mª José Vitorino 6 46,2  

7.ºC Admar Tito 
Ribeiro 

6 43  

8.ºA Mª Manuela Mora 8 57  

8.ºB Mª Rita Magriço 8 54  

9.ºA Helena 
Esparteiro 

7 58,3  

9.ºB José Neves 8 66,6  

10.ºA Helena Barrinha 6 75  

10.ºB Bruno Torres 6 86  

11.ºA Elsa Carneiro 6 86  

11.ºB Margarida 
Oliveira 

7 78 Faltam 2 disciplinas. O tópico 
de uma delas foi criado a 26 
de Janeiro. 

11.ºC Mª Margarida 
Correia 

3 100  

12.ºA Mª Zélia Nunes 6 83,3 A disciplina que não se 
encontra contabilizada 
utilizou, até aqui, outra 
plataforma classroom. A 
opção da professora foi a de 
deixar nessa plataforma toda 
a informação relativa ao 
capítulo que agora finda. Para 
o novo capítulo já vai utilizar 
a plataforma da EPD. 

12.ºB Gisela Castro 5 100  

12.ºC Mª Emília 
Baptista 

5 100 Apoio à DT não está 
contabilizada 
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Dos resultados obtidos podemos verificar o seguinte: 

 

Educação Pré-Escolar 

Na educação pré-escolar verifica-se que estamos longe dos objetivos. De facto, só 

cerca de 34 % dos encarregados de educação estão registados na plataforma Classroom. 

Não há informação sobre a utilização efetiva da plataforma, mesmo com os 

encarregados de educação registados. 

Há na educação pré-escolar a necessidade de um trabalho a curto prazo mais intenso. 

Este é o nível de educação de maior dificuldade de implementação, importando dar 

um impulso à sua utilização. 

 

1.º ciclo 

Neste momento a utilização da plataforma Classroom encontra-se muito afastada dos 

objetivos traçados.  

De salientar o facto de duas das turmas ainda não terem utlizado em algum momento 

a plataforma Classroom para realização de qualquer atividade. 

Verifica-se igualmente que, na grande maioria das turmas, nem todos os alunos se 

encontram registados na plataforma. Esta é uma situação que importa solucionar.  

Referência para as turmas que, neste momento, já se encontram com praticamente 

todos os alunos registados e a desenvolver trabalho e atividades de ensino e de 

aprendizagem à distância. 

 

2.º e 3.º ciclos 

Neste ciclo a plataforma Classroom já se encontra a ser utilizada por todas as turmas 

e pela maioria dos professores / disciplinas.  

Contudo, algumas turmas /professores /disciplinas, ainda estão longe de satisfazer a 

exigência de todos os professores /disciplinas em utilizar para a realização de trabalhos 

e atividades na plataforma. 
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No 2.º ciclo a média percentual de utilização por parte das disciplinas é de 43%. 

No 3.º ciclo a média percentual de utilização por parte das disciplinas é de 56%. 

 

Ensino Secundário 

No ensino secundário a plataforma Classroom encontra-se praticamente a ser utilizada 

em todas as turmas e por todos os professores.  

A média percentual de utilização por parte das disciplinas é de 89 %. 

 

 

Em termos globais de escola (considerando o 2.º, 3.º ciclos e o ensino secundário) a 

média percentual de utilização da plataforma Classroom é de cerca de 67%.  

 

CONCLUSÃO 

Apesar de algumas situações de utilização da plataforma Classroom se encontrarem 

muito perto da plena utilização, como é o caso das turmas /disciplinas /professores do 

ensino secundário, a grande maioria dos grupos do pré-escolar e das turmas /disciplinas 

/professores dos restantes ciclos de escolaridade estão longe de apresentarem 

resultados de utilização satisfatórios. 

Neste sentido e considerando a importância do trabalho que se procura realizar neste 

momento nas ferramentas de um ensino à distância, a situação convoca-nos a todos, 

no sentido de melhorar consideravelmente esta utilização. 

Recordando o que referimos no início do presente documento, quando, referindo o 

Plano de Atuação da escola “Todos os professores e alunos devem desenvolver ao longo 

do ano letivo 2020/2021, atividades que lhes permitam utilizar as plataformas 

definidas na escola (…), nomeadamente, a título de exemplo: trabalhos de casa, 

trabalho escrito individual, trabalho escrito de grupo, fichas de trabalho ou outras 

atividades adequadas. É obrigatório na escola desenvolver estas atividades 

complementares durante todo o ano letivo.”, importa fazer um esforço para cumprir 

os objetivos traçados, nomeadamente, no que se refere ao contacto e maior facilidade 

da relação professor – aluno – encarregados de educação no contexto do ensino à 

distância. 
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É fundamental compreender que de acordo com o Plano de Atuação da escola é 

obrigatório todos os educadores e professores desenvolvam sistematicamente com as 

crianças /encarregados de educação e alunos atividades de aprendizagem e de 

trabalho. Quanto à educação pré-escolar, pelas sua especificidade e dificuldade de 

contacto através da plataforma com os encarregados de educação, devem ser 

encontradas as melhores soluções para que essa ligação com a escola se possa 

concretizar. 

Não desenvolver o mútuo conhecimento (alunos, professores e encarregados de 

educação) das ferramentas a utilizar num eventual ensino à distância, quando ele não 

está a ser aplicado, é correr o risco de, a qualquer momento e quando necessário, nos 

encontrarmos de novo numa situação de desconhecimento e dificuldade, resultando 

no insucesso das aprendizagens e dos alunos. 

Neste contexto, solicita-se a todas as educadoras, professores-titulares, professores e 

diretores de turma que, no mais breve espaço de tempo, possam colmatar as 

insuficiências verificadas na utilização da plataforma Classroom, nomeadamente, 

registo de alunos e encarregados de educação, bem como e realização de atividades.  

A próxima monitorização ocorrerá no próximo dia 23 de fevereiro, com a 

expetativa de, nesse momento, as informações possam estar mais próximas da 

plena utilização da plataforma Classroom. 

Todas as situações de impossibilidade de contacto e utilização da plataforma 

Classroom por parte de alunos e/ou encarregados de educação devem ser reportados 

à direção da EPD, no sentido de se encontrar uma solução para a situação. 

 

EPD, 3 de fevereiro de 2021 

Eduardo Fernandes 

Margarida Oliveira 

 


