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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. 

Após a realização da monitorização e acompanhamento da situação real na escola em 

janeiro de 2021, importa, tal como previsto, realizar uma segunda monitorização, no 

sentido de obter informação fidedigna sobre a evolução da situação. 
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As 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 do mês de março de 2021, sobre a utilização da plataforma Classroom, 

são os seguintes: 

 

 

Monitorização das atividades na plataforma CLASSROOM – Pré-Escolar 

março/2021 

 

Ano/Turma Nº de EE no 
Classroom 

A utilizar a 
plataforma 

Obs: 

Grupo A 12   

Grupo B 21   

Grupo C 11   

Grupo D 14   

Grupo E 8   

Grupo F 21   

Grupo G 20   

Grupo H 14   

Grupo I 12   

Grupo J 13   
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Monitorização das atividades na plataforma CLASSROOM.    1º CICLO 

23/02/2021 

 

Ano/Turma Nº de Alunos 

da turma 

Nº de Alunos 

no Classroom 

Nº de alunos 

que respondeu 

pelo menos 1 

vez 

Obs: 

Ano Zero 19 ------- ---------- c) 

1ºA 29 12 9 a) 

1ºB 29 17 17 a), b) 

1ºC 29 29 21 a), b) 

1ºD 30 13 6 a) 

2ºA 29 28 22 a), b) 

2ºB 30 26 20 a), b) 

2ºC 30 30 30 b) 

2ºD 30 30 21 a), b) 

3ºA 21 13 7 b) 

3ºB 27 25 25 a), b) 

3ºC 28 28 28 a), b)  

3ºD 28 25 25 a), b) 

4ºA 18 17 8 a) 

4ºB 26 26 26 a), b) 

4ºC 24 24 17 b) 

4ºD 23 19 4 a), b) 

 

a) Trabalhos publicados com prazo de entrega. 
b) Material de consulta para auxiliar o estudo. 
c) Ainda não dinamizou a plataforma. 
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Informação sobre a utilização da plataforma Classroom, acesso dos alunos a meios digitais  

e Boletins de matrícula + anexos assinados - Informação de 5 de março 2021 

 

Ano/ 
Turma 
 

Diretor(a) de 
Turma 

Informação disponibilizada pelo(a) DT 
 

N.º de 
disciplinas 
a 
participar 

% de 
disciplinas a 
participar 

 
Acesso a meios digitais 

 
 Boletins de 
matrícula e 
anexos por assinar 

5.ºA Paula Oliveira 12 66,6% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

5.ºB Helena Bernardo 11 64,7% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

5.ºC Sebastião Guterres 9 75% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

6.ºA Susana Vieira 10 62% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

6.ºB Ana Oura 12 71 5 alunos sem acesso a meios 
digitais 

Tudo assinado 

6.ºC Leonel Barros 7 43,8% 3 alunos sem acesso a meios 
digitais 

Tudo assinado 

7.ºA Mª Flor Gomes 9 60,3 Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

7.ºB Mª José Vitorino 9 64,3% 1 aluno sem acesso a meios 
digitais 

Tudo assinado 

7.ºC Admar Tito Ribeiro 11 73% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

8.ºA Mª Manuela Mora 10 71% 4 alunos sem acesso a meios 
digitais -DT vai confirmar se já 
houve evolução da situação 

Tudo assinado 

8.ºB Mª Rita Magriço 10 71% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

9.ºA Helena Esparteiro 8 73% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

9.ºB José Neves 9 75% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

10.ºA Helena Barrinha 6 75% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais  

Falta um EE (registo 

de imagem e correio 
eletrónico):  n.º3, 
Aimes Richards. 

10.ºB Bruno Torres 7 100% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

11.ºA Elsa Carneiro 8 100% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

11.ºB Margarida Oliveira 9 90% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

11.ºC Mª Margarida 
Correia 

3 100% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

12.ºA Mª Zélia Nunes 7 100% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

12.ºB Gisela Castro 7 100% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

12.ºC Mª Emília Baptista 6 100% Todos os alunos têm acesso a 
meios digitais 

Tudo assinado 

(a) Pedi esclarecimentos sobre a efetiva utilização a partir de casa 
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Dos resultados obtidos podemos verificar o seguinte: 

 

Educação Pré-Escolar 

Na educação pré-escolar verifica-se uma melhoria dos encarregados de educação 

registados na plataforma Classroom. No entanto, a situação ainda se encontra 

relativamente afastada de uma situação satisfatória. De facto, passou-se de 34% para 

48% dos encarregados de educação registados. Continua a não existir informação sobre 

a utilização efetiva da plataforma na educação do Pré-Escolar.  

 

1.º ciclo 

Neste momento e em relação à situação de janeiro passado, verifica-se que todas as 

turmas já desenvolveram trabalho na plataforma.  

Continua-se a verificar que nem todos os alunos se encontram registados na 

plataforma. Esta é uma situação que importa solucionar.  

Em relação à monitorização anterior uma referência para o facto de um maior número 

de turmas com praticamente todos os alunos registados e a desenvolver trabalho e 

atividades de ensino e de aprendizagem à distância com i) Trabalhos publicados com 

prazo de entrega e ii) Material de consulta para auxiliar o estudo. 

 

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, apesar de evidentes melhorias 

ainda se encontram com valores de participação por parte das disciplinas na ordem 

dos 60% - 75%. Referência para a turma 6.º C onde se observa uma participação de 

disciplinas na ordem dos 40%.  
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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 também sofreu um aumento 

aproximando-se claramente para a situação plena (96%). 

 

 

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

média percentual de utilização da plataforma Classroom pelas diferentes disciplinas 

aumentos de 67% para 78%.  

 

CONCLUSÕES 

 

Entre os dados obtidos na primeira monitorização e acompanhamento de janeiro para 

esta segunda do mês de março, verifica-se uma evolução positiva em todos os 

ciclos, do pré-escolar ao ensino secundário. 

Como já referimos no relatório anterior de janeiro, a educação pré-escolar e o 1.º ciclo 

são situações que se afiguram mais difíceis de resolver e obter resultados mais 

satisfatórios. Motivar e promover os meios de ensino à distância junto dos encarregados 

de educação não se revela tarefa fácil. No entanto não devemos desistir. Uma 

melhoria, mesmo que reduzida, é sempre mais um pai/mãe a integrar o sistema que 

poderá utilizar na educação do seu educando em colaboração com a escola. 

O que referimos no relatório de janeiro e que reproduzimos “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.” tem hoje, dia 9 de março, mais atualidade e 

relevância. Encontramo-nos num período de Ensino à Distância desde hoje. O 
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trabalho que fizemos com os alunos até aqui na plataforma Classroom, 

deverá dar os seus frutos.  

Temos a certeza que já hoje, todos os educadores e professores da escola 

revisitaram o Plano de Contingência – Regimes de Aprendizagem aprovados 

pela escola e contante nos “Documentos Estruturantes” na página da EPD, 

no sentido de iniciarem os procedimentos definidos para o Ensino à Distância 

para os alunos com acesso e sem acesso à Internet. 

A próxima monitorização ocorrerá no final do 2.º período, ou seja, dia 24 de março 

de 2021.  

 

EPD, 9 de março de 2021 

Eduardo Fernandes 

Margarida Oliveira 

 


