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Introdução 

Tal como previsto realizou-se mais um momento de monitorização e acompanhamento 

do trabalho efetuado pelos professores a alunos, no âmbito do regime de Ensino à 

Distância, nos termos previstos em documento próprio da Escola Portuguesa de Díli. 

Foram aplicados a todos os diretores de turma um questionário no final do 2.º período, 

em que se solicitava uma apreciação global de todo o processo, bem como de um 

conjunto de informações mais detalhadas ao nível das diferentes disciplinas 

curriculares e ao nível específico dos alunos em cada uma das turmas. 

O questionário solicitava ainda aos diretores de turma que se pronunciassem sobre os 

aspetos que, na sua opinião, se revelaram mais POSITIVOS e NEGATIVOS do trabalho e 

do processo relacionado com a aplicação do regime do Ensino à Distância, 

nomeadamente a utilização das plataformas Classroom e Meet, no final do 2.º período 

do presente ano letivo de 2020/2021. Foi ainda solicitado aos diretores de turma alguns 

contributos para a melhoria do atual regime de Ensino à Distância (E@D) e da utilização 

das plataformas digitais utilizadas na escola. 

A apresentação dos resultados do questionário encontra-se na “Parte B – Apresentação 

de Resultados” do presente relatório. Reservámos a “Parte A – Análise Global e 

Conclusões” do presente relatório para a apresentação das informações resultantes 

das respostas obtidas no referido questionário e de um conjunto de propostas de 

melhoria do trabalho realizado na escola no âmbito do E@D. 
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PARTE A – ANÁLISE GLOBAL E CONCLUSÕES 

 

NOTA PRÉVIA 

A importância da análise e reflexão sobre os resultados obtidos nos questionários 

aplicados aos diretores de turma será tão mais importante, quanto mais tempo se 

mantiver a situação atual, no que respeita à obrigatoriedade do regime de ensino à 

distância na escola. 

À data da produção do presente relatório, Timor-Leste continua em Estado de 

Emergência e há a continuidade da cerca sanitária ao Município de Díli e o 

confinamento obrigatório da sua população, bem como o encerramento de muitas 

atividades sociais e económicas, designadamente os estabelecimentos de ensino. 

Desconhecendo a evolução da situação pandémica e a consequente continuidade das 

medidas de confinamento e encerramento da escola, é inevitável que o 3.º período 

letivo se inicie no mesmo quadro anterior. O regime de Ensino à Distância irá 

continuar, esperando que no mais breve espaço de tempo possamos voltar ao ensino 

presencial. Até lá, temos que procurar melhorar o nosso sistema de ensino à 

distância, com a convicção de que essa melhoria representará um maior sucesso nas 

aprendizagens dos alunos. 

É neste contexto que o presente relatório assume uma importância fulcral, no reforço 

dos aspetos positivos e na melhoria ou alteração dos procedimentos que se prevejam 

necessários, para que o ano letivo se conclua oferecendo a TODOS os alunos as 

melhores condições de aprendizagem e sucesso escolar. 
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PARTE A - ANÁLISE GLOBAL DE RESULTADOS 

 

Os questionários foram aplicados a todos os diretores de turma, do 5.º ao 12.º ano 

de escolaridade (22 DT). Aos questionários responderam 100% dos DT. 

No essencial, os DT consideraram, em relação ao trabalho realizado pelos docentes 

e alunos, no contexto do Ensino à Distância e das plataformas digitais do Classroom 

e MEET, que: 

 

❖ Foi Muito Satisfatório (72%) ou Satisfatório (28%) o trabalho desenvolvido pelos 

professores e alunos no regime de Ensino à Distância. 

❖ Foi Bastante positivo a utilização das plataformas Classroom e Meet, por 

parte das diferentes disciplinas. Residualmente, há disciplinas que não 

utilizaram ou utilizaram de forma pouco frequente as plataformas utilizadas na 

escola no Ensino à Distância (cf. Quadro das respostas à questão 2 do 

questionário). 

 

❖ Foi Muito Satisfatório o nível de contacto professor – aluno no decurso deste 

período de Ensino à Distância. No entanto, existe ainda um conjunto de alunos 

que não foi possível estabelecer contacto – 25 alunos (Cf. Quadro das respostas 

à questão 4 do questionário). 

 

❖ Foi Satisfatório a utilização de momentos síncronos das diferentes 

disciplinas com os alunos (86%), sendo que a percentagem de alunos que 

frequentemente estiveram presentes nesses momentos foi relativamente 

reduzida (58%). 

 

❖ Na opinião dos diretores de turma, os professores atribuíram, no âmbito da 

avaliação, menos importância (58%) aos trabalhos e testes realizados durante 

o Ensino à Distância realizados pelos alunos, que os mesmos trabalhos e testes 

realizados no regime de ensino presencial. 

 

❖ Os Diretores de Turma consideraram como aspetos que contribuíram mais 

POSITIVAMENTE para o trabalho realizado no regime de Ensino à Distância, 

entre outros, os seguintes: 
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o A preparação e utilização prévia ao período de ensino à distância das 

plataformas digitais Classroom e Meet; 

o O empenho dos alunos e professores no trabalho desenvolvido; 

o A preocupação por parte dos alunos e professores na concretização dos 

momentos síncronos; 

o  A maior participação de alguns alunos no ensino à distância que no 

ensino presencial; 

o A presença assídua e pontual dos professores e da maioria dos alunos, 

nas atividades programadas. 

 

❖ Os Diretores de Turma consideraram como aspetos que contribuíram mais 

NEGATIVAMENTE para o trabalho realizado no regime de Ensino à Distância, 

entre outros, os seguintes: 

 

o Não cumprimento de prazos estabelecidos para a realização de tarefas 

e atividades por parte dos alunos; 

o Dificuldades de acesso à Internet e a sua má qualidade; 

o O excesso de tarefas atribuídas diariamente aos alunos pelos diferentes 

professores; 

o A dificuldade em reconhecer se os trabalhos dos alunos eram da sua 

autoria; 

o Trabalhos copiados; 

o A perceção dos alunos de que o trabalho realizado no ensino à distância 

tinha pouca importância na sua avaliação e que a exigência para a 

transição de ano é muito menor; 

 

❖ CONTRIBUTOS que, entre outros, os Diretores de Turma consideraram para uma 

eventual melhoria do processo de trabalho no âmbito do regime de Ensino à 

Distância: 

 

o Valorizar junto dos alunos o trabalho realizado no regime de Ensino à 

Distância, para efeitos de avaliação; 

o Registar faltas aos alunos nos momentos síncronos, devendo as mesmas 

serem justificadas nos termos de regulamento interno; 
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o Definir um maior equilíbrio entre as diferentes disciplinas no que 

concerne à realização de trabalhos e atividades diárias ou semanais por 

parte dos alunos; 

o Limitar o número de trabalhos e tarefas semanalmente para os alunos; 

o Atribuição de um peso específico na avaliação final do aluno ao período 

de implementação do Ensino à Distância; 

o Clarificar a carga horária semanal síncrona e assíncrona, dos professores 

e alunos, no âmbito do regime de Ensino à Distância. 

o Sensibilizar os Encarregados de Educação para o seu envolvimento e 

monitorização dos trabalhos dos seus educandos; 

 

CONCLUSÕES 

Em conclusão, em relação a todas estas questões, podemos afirmar que o 

trabalho e o envolvimento de toda a comunidades escolar, do 5º ao 12º ano, no 

âmbito do Ensino à Distância na Escola Portuguesa de Díli, foram muito 

positivos. 

No entanto, existem alguns aspetos que merecem alguma reflexão, no sentido de 

se encontrar medidas complementares ao Plano de Contingência da escola na 

prossecução total dos objetivos definidos.  

Nesse contexto, salientaríamos os seguintes aspetos a resolver e que propomos 

mesmo como aspetos de reflexão e decisão por parte da direção da Escola 

Portuguesa de Díli: 

i) Reforçar a necessidade de que TODAS as disciplinas devem 

obrigatoriamente utilizar as plataformas Classroom e Meet, no 

desenvolvimento do trabalho com os alunos no âmbito do regime de Ensino 

à Distância (cf. Quadro das respostas à questão 2 do questionário). 

 

ii) Identificados no quadro que se segue, os alunos das diferentes turmas com 

os quais não foi possível estabelecer contacto durante o período do regime 

de Ensino à Distância até final do 2º período, importa conhecer em detalhe 

as razões que justificam essa dificuldade de contacto, no sentido de se 

procurar minimizar ou resolver a situação para o futuro. Caso sejam razões 

de ordem de falta de recursos tecnológicos (computador) ou de acesso à 
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Internet, a escola irá equacionar formas de ultrapassar estes 

constrangimentos, nomeadamente com o empréstimo de computadores 

portáteis (Magalhães) a esses alunos, até ao final do período do regime de 

Ensino à Distância.  

TURMA DISCIPLINAS 

5.ºA 4 alunos 

5.ºB Lifanio Leonardo; Napoleão Cunha 

5.ºC Nenhum 

6.ºA José - Flávio - Francisco - Tinora – Carlos 

6.ºB N.º 5- Claressia Luz e N.º13-Justiniano Barros. Vivem no 
Bairro de Bebonuk, com o maior n.º de casos de Covid de 
Díli. Contactei, via telemóvel com os encarregados de 
educação, que me disseram que a polícia não os deixa sair 
de casa, nem para comprar eletricidade. Por isso, nem 
sequer puderam vir à escola buscar os trabalhos enviados 
para a reprografia 

6.ºC Nenhum 

7.ºA Janel, Jovalvo, Nelinho, Olivito 

7.ºB Nº 4 , Christin Gonçalves e nº 21, Naia Costa 

7.ºC Nenhum 

8.ºA Nenhum 

8.ºB Nenhum 

9.ºA Foi possível estabelecer contacto com os alunos e 
distribuição de trabalhos. Nas aulas síncronas que lecionei 
estavam todos os alunos. O problema maioritário é a não 
entrega dos trabalhos por parte de alguns alunos, numa ou 
noutra disciplina e sobretudo o não cumprimento do prazo 
de entrega dos trabalhos. Enquanto Diretora de Turma, 
nenhum professor me deu a conhecer algum caso 

9.ºB 11-Licia Costa; 15 Melania Liodi 

10.ºA Nenhum 

10.ºB Afonso Patrício, Kinisha Dellamore, Egídio Madeira 

11.ºA Nenhum 

11.ºB Nenhum 

11.ºC Nenhum 

12.ºA n.5, Fátima Saldanha e n.º8, Gilmor Santos 

12.ºB Nenhum 

12.ºC Nº 1, Aquilina Ribeiro e nº 4, Givania Alves 

12.ºD Nenhum 

 

Parece claro que o trabalho e os documentos produzidos na escola no âmbito dos 

diferentes regimes de ensino e de aprendizagem, nomeadamente todo o trabalho 

efetuado antes da aplicação do regime de Ensino à Distância, foi extremamente útil 

para a boa apreciação que todos fazemos do processo e procedimentos atuais. 

Naturalmente que há aspetos a valorizar, e a dar continuidade, e outros aspetos que 

devemos alterar, pois contribuem negativamente para o trabalho da escola. 
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Já no que se refere aos aspetos que, complementando as medidas já definidas na 

escola, podem ser adotadas ou melhoradas, salientaríamos, das sugestões dos 

diretores de turma, as seguintes: 

iii) O registo efetivo de faltas aos alunos que não estejam presentes nos 

momentos síncronos e aos que não realizem as tarefas propostas pelos 

professores nos momentos assíncronos. Faltas que devem ser justificadas, 

nos termos do Regulamento Interno da escola e através de contacto direto, 

por email ou SMS entre Diretor de Turma e Encarregado de Educação; 

 

iv) Clarificar junto dos alunos e encarregados de educação que os trabalhos, 

tarefas e testes de avaliação elaborados pelos alunos no decurso do regime 

de Ensino à Distância, contribuem do mesmo modo para a avaliação final 

dos alunos que os realizados em regime presencial; 

 

v) Clarificar junto dos alunos e encarregados de educação que a classificação 

final do 3.º período, toma em conta e do mesmo modo, todo o trabalho 

feito pelo aluno no decurso do ano letivo (avaliação contínua), no regime 

de ensino presencial, misto ou não presencial ou à distância; 

 

vi) Melhorar a organização semanal da turma, em termos de horários dos 

docentes e dos alunos, dos momentos assíncronos e síncronos bem como dos 

limites das tarefas a atribuir semanalmente aos alunos, tomando em conta 

os seguintes princípios: 

 

a. Ao docente é exigido o cumprimento do seu horário semanal, 

encontrando-se disponível para os alunos no horário semanal da sua 

disciplina nas respetivas turmas, sumariando as aulas nos mesmos 

termos que no regime presencial;  

 

b. Nas disciplinas com carga horária igual ou superior a 3 tempos letivos de 

45 minutos, todos os professores devem marcar semanalmente, no 

mínimo, um momento síncrono com os alunos, adaptando o número de 

tempos síncronos às suas turmas/anos de escolaridade;  

 

c.  Nas disciplinas com carga horária inferior a 3 tempos letivos de 45 

minutos, todos os professores devem marcar quinzenalmente um 
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momento síncrono com os alunos, no mínimo, adaptando o número de 

tempos síncronos às suas turmas/anos de escolaridade. 

 

d. Os momentos síncronos com os alunos devem ter uma duração mínima 

entre 15 a 30 minutos, adaptando esta duração às respectivas 

turmas/anos de escolaridade. Sugere-se que esses momentos síncronos 

sejam complementados com uma tarefa a ser entregue pelo aluno, até 

ao final do tempo da aula em causa, na plataforma Classroom; As faltas 

dos alunos devem ser registadas e enviadas para o diretor de turma.  

 

e. Os momentos assíncronos devem ser, genericamente, caracterizados 

pela atribuição de uma atividade ou tarefa aos alunos na plataforma 

Classroom, no sentido de serem entregues até ao final da respetiva aula, 

sendo registada falta aos alunos que não entreguem os trabalhos e 

enviadas ao respetivo diretor de turma; 

 

f. Devem ser evitadas propostas de trabalhos e ou tarefas para além das 

atribuídas no decurso dos momentos síncronos e assíncronos, tal como 

se refere nas anteriores alíneas d. e e.;  

 

g. Todos os professores devem continuar a cumprir os critérios de 

avaliação gerais da escola e específicos das suas disciplinas, ajustando-

os, quando necessário, ao regime de ensino à distância. 
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PARTE B – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Questão 1 - Na sua opinião como diretor de turma, como classifica o trabalho 

desenvolvido dos professores da turma com os alunos, durante a atual situação de 

regime de Ensino à Distância. 

 

Questão 2 - Identifique as disciplinas da sua direção de turma que utilizaram de forma 

muito pouco frequente a Plataforma Classroom (caso não exista nenhuma disciplina 

a identificar refira "Nenhuma") 

 

TURMA DISCIPLINAS 

5.ºA EMRC 

5.ºB EMRC 

5.ºC Nenhum 

6.ºA Ed. Física – PCPC – Tétum – Port. – Ap. Port. – EMRC - CN 

6.ºB EMRC – Ed. Física – Tétum 

6.ºC Nenhuma 

7.ºA Ed. Física – EMRC 

7.ºB EMRC – Ed. Física 

7.ºC EMRC – Ed. Física 

8.ºA EMRC 

8.ºB EMRC 

9.ºA EMRC 

9.ºB EMRC 

10.ºA EMRC 

10.ºB Nenhuma 

11.ºA Nenhuma 

11.ºB EMRC – Francês 

11.ºC Nenhuma 

12.ºA Nenhuma 

12.ºB Nenhuma 

12.ºC Nenhuma 

12.ºD Nenhuma 
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Questão 3 - Indique o intervalo percentual de alunos da sua direção de turma com 

quem, globalmente, os professores conseguiram estabelecer uma relação de trabalho 

frequente. 

 

Questão 4 - Indique os alunos da sua direção de turma com os quais foi difícil ou 

mesmo impossível os professores estabelecerem contacto e distribuição de trabalho, 

durante o atual período de Ensino à Distância (caso não exista nenhum aluno a 

identificar refira "Nenhum") 

 

TURMA DISCIPLINAS 

5.ºA 4 alunos 

5.ºB Lifanio Leonardo; Napoleão Cunha 

5.ºC Nenhum 

6.ºA José - Flávio - Francisco - Tinora - Carlos 

6.ºB N.º 5- Claressia Luz e N.º13-Justiniano Barros . Vivem no Bairro de 
Bebonuk, com o maior n.º de casos de Covid de Díli. Contactei, via 
telemóvel com os encarregados de educação, que me disseram que 
a polícia não os deixa sair de casa, nem para comprar eletricidade. 
Por isso, nem sequer puderam vir à escola buscar os trabalhos 
enviados para a reprografia 

6.ºC Nenhum 

7.ºA Janel, Jovalvo,Nelinho, Olivito 

7.ºB Nº 4 , Christin Gonçalves e nº 21, Naia Costa 

7.ºC Nenhum 

8.ºA Nenhum 

8.ºB Nenhum 

9.ºA Foi possível estabelecer contacto com os alunos e distribuição de 
trabalhos. Nas aulas síncronas que leccionei estavam todos os 
alunos. O problema maioritário é a não entrega dos trabalhos por 
parte de alguns alunos,numa ou noutra disciplina e sobretudo o 
não cumprimento do prazo de entrega dos trabalhos. Enquanto 
Diretora de Turma, nenhum professor me deu a conhecer algum 
caso 

9.ºB 11-Licia Costa; 15 Melania Liodi 

10.ºA Nenhum 

10.ºB Afonso Patrício, Kinisha Dellamore, Egídio Madeira 
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11.ºA Nenhum 

11.ºB Nenhum 

11.ºC Nenhum 

12.ºA n.5, Fátima Saldanha e n.º8, Gilmor Santos 

12.ºB Nenhum 

12.ºC Nº 1, Aquilina Ribeiro e nº 4, Givania Alves 

12.ºD Nenhum 

 

 

Questão 5 - Durante o atual período de regime de Ensino à Distância os professores 

da turma estabeleceram momentos SINCRONOS com os alunos? 

 

 

Questão 6 - Se respondeu SIM na questão anterior, Indique o intervalo percentual de 

alunos da sua direção de turma com quem, globalmente, se conseguiu estabelecer 

uma relação de trabalho em sessões SINCRONAS. 
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Questão 7 - Enquanto diretor de turma, indique a sua opinião relativamente à 

importância que os professores deram aos testes /trabalhos realizados pelos alunos 

no regime de Ensino à Distância, para a avaliação do 2.º período. 

 

 

 

Questão 8 - Refira os aspetos mais relevantes que, na sua opinião como diretor de 

turma, contribuíram POSITIVAMENTE para o trabalho realizado com os alunos no atual 

período de regime de Ensino à Distância. 

 

 Consolidação de aprendizagens, necessidade dos alunos realizarem as 

tarefas dentro do prazo (o que alguns não cumpriram), aprendizagem de 

utilização de plataformas, para ter acesso mais rápido aos recursos 

disponibilizados pelos professores, aquisição célere de, informações, aulas 

síncronas. 

 O facto da plataforma Classroom já estar a ser utilizada desde o início do 

2.º período e os alunos estarem já familiarizados com a mesma. - O facto de 

serem alunos do secundário. 

 O pré registo no Classroom A preparação prévia para a utilização da 

Plataforma. 

 Preparação prévia dos docentes para o regime de Ensino à Distância; - 

Adoção de uma plataforma comum entre todos os docentes para o Ensino à 

Distância. 

 A necessidade de contato e esforço efetuado pelos colegas de forma a 

manter os alunos atentos a sua evolução na aquisição e compreensão dos 

conteúdos (poucos). 
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 A presença assídua e pontual, por parte dos professores e da maioria dos 

alunos, nas sessões síncronas e assíncronas e no cumprimento dos horários 

estabelecidos. 

 Trabalho colaborativo, empenho dos professores e alunos. 

 Creio que o aspeto positivo foi o facto de haver um interesse continuado em 

estar presente e dar resposta àquilo que se foi pedindo para ser feito. Notou-

se que, de uma forma genérica, o interesse em realizar e concluir trabalhos 

foi uma preocupação da parte doa alunos. 

 Participação mais ativa por parte de alguns alunos nas aulas síncronas. 

 Os alunos terem preocupação em terem aulas síncronas. 

 Disponibilidade dos professores. 

 A utilização do Classroom, nesta turma, foi de 97%, tendo, 2 alunos, atingido 

os 100%. Tanto na realização das atividades, como nas sessões síncronas, os 

alunos mostraram-se muito motivados e participativos, revelando um 

comportamento adequado e pontualidade nas sessões síncronas. 

Relativamente às atividades assíncronas, foram realizadas, quase na 

totalidade pela maioria dos alunos. 

 Alguns alunos tiveram uma participação mais ativa do que em regime 

presencial. 

 Alguns alunos, que participavam pouco durante as aulas presenciais, 

tentaram ser mais participativos, uma vez que não estavam tão expostos à 

pressão dos colegas. 

 Todos os alunos terem acesso a meios digitais; todos terem aprendido nas 

aulas de Apoio à direção de turma e TIC a funcionar com a plataforma 

Classroom e com o email; todos terem tentado cumprir o horário letivo. 

 O facto de haver uma plataforma comum em uso na escola. 

 O empenho dos professores em manter os alunos ativos e a vontade de alguns 

alunos em aprender. 

 Resolução dos problemas relacionados com as dificuldades encontradas 

pelos alunos na entrada na plataforma 

 O empenho e a responsabilidade dos alunos, o equilíbrio nas atividades 

propostas, a apresentação dos critérios de avaliação, o feedback imediato 

do trabalho realizado, a existência de aparelhos razoáveis por parte dos 

alunos (computadores ou telemóveis). 

 O facto da plataforma Classroom já estar a ser utilizada desde o início do 

2.º período e os alunos estarem já familiarizados com a mesma. 

 O facto de serem alunos do secundário. 
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 A necessidade de contato e esforço efetuado pelos colegas de forma a 

manter os alunos atentos a sua evolução na aquisição e compreensão dos 

conteúdos (poucos).  

 A adaptação a meios de comunicação a distância diferentes sempre que 

havia constrangimentos no serviço da plataforma Classroom por 

instabilidade da internet. 

 O treino efetuado com as novas tecnologias antes do confinamento. 

 Alunos responsáveis. 

 Distribuição adequada de tarefas/atividades, tendo em conta cada disciplina 

e o conjunto delas; diversidade de tarefas (teórica/prática: aulas, 

trabalhos/relatórios, apresentações) 

 
 

Questão 9 - Refira os aspetos mais relevantes que, na sua opinião como diretor de 

turma, contribuíram NEGATIVAMENTE para o trabalho realizado com os alunos no 

atual período de regime de Ensino à Distância. 

 

 Ignorar, por parte dos discentes e encarregados de educação 

responsabilidades e cumprimentos de prazos. Heterogeneidade de 

procedimentos por parte dos docentes. 

 As falhas de internet apontadas por alguns alunos que, segundo eles, 

inviabilizam a entrega atempada dos trabalhos e a sua total presença nas 

aulas síncronas. 

 A qualidade da Internet A falta de interesse de alguns Encarregados de 

Educação. 

 Fraca qualidade do serviço de Internet; - Desinteresse dos alunos (fase final 

do período letivo). 

 A "urgência" e "atrapalhação" de alguns dos professores e também alunos de 

entenderem a plataforma de trabalho e as suas particularidades. 

 O excesso por parte de alguns professores na intenção de verificar as 

aprendizagens adquiridas através de tarefas produzidas e proporcionadas 

aos alunos. 

 Algum desnorte por parte dos alunos da quantidade de tarefas atribuídas. 

 Falta de formação, falhas de internet e acesso a esta plataforma por parte 

de todos os alunos 

 O acompanhamento à distância é sempre negativo, pois a interação, ou a 

presença do professor é uma mais-valia insubstituível. Como consequência 

dessa ausência, nem sempre as dúvidas foram esclarecidas com eficácia; 



                       ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI  

 

16 
 

permaneceu a dúvida sobre, se a realização dos trabalhos tiveram a marca 

de cada aluno, individualmente; a sensação de que faltou sempre algo que 

ficou por ser dito ou esclarecido; a sensação de que houve a partilha de 

trabalhos (cópias) que podem não ter contribuído para uma aprendizagem e 

aquisição de conhecimentos. 

 Existência de alunos que copiam os trabalhos sem minimamente se 

preocuparem com a sua compreensão. 

 Como o regime à distância começou de uma forma imprevista estas últimas 

semanas foi uma adaptação a este novo ensino. 

 "Qualidade" da Internet. 

 A má qualidade da internet, que, em algumas zonas, falhava 

constantemente e o excesso de horas diário nas sessões síncronas. As 6 

turmas do 2º ciclo, têm vários dias com 8h de aulas, o que é demasiado para 

crianças de 10, 11 anos.  

 Vários encarregados de educação que se queixaram que, a nível financeiro, 

não conseguiriam pagar pacotes de net tão caros, por muito mais tempo. 

 Alguns alunos aproveitaram para não trabalhar com a desculpa de que a net 

estava fraca e lenta, nunca enviando os trabalhos mesmo com atraso.  

 Outro aspeto negativo, o facto de os alunos copiarem os trabalhos dos 

colegas e enviarem como se fossem deles, não se preocupando em aprender. 

 Algumas falhas técnicas prejudicaram a submissão de testes. Durante a 

realização de testes também não foi possível impedir que os alunos 

navegassem pela internet, pois essa opção não estava disponível. 

 O que dificultou o trabalho foi, essencialmente, a Internet ser fraca. Outro 

aspeto a salientar é o facto dos alunos se distraírem mais facilmente, porque 

o contacto visual nem sempre é possível, ou raramente o é.  

 As tarefas solicitadas também são feitas sem a supervisão do professor, o 

que pode gerar trabalhos com menos qualidade. 

 Mesmo que o professor esteja sempre "online", retire as dúvidas e esclareça 

várias vezes o que os alunos devem fazer, não há possibilidade de corrigir 

imediatamente os seus erros. 

 A ideia formada, e «badalada»!!! por parte de um elevado número de alunos, 

que iriam passar na mesma, ainda que não participassem nas atividades. 

 O acesso à internet tanto em termos de sinal como de custos. 

 Alguma dificuldade dos alunos na entrada para o classroom. 

 O preço e a força da Internet. 
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 As falhas de internet apontadas por alguns alunos que, segundo eles, 

inviabilizam a entrega atempada dos trabalhos e a sua total presença nas 

aulas síncronas. 

 A dificuldade de ter contacto visual com os alunos e a instabilidade da 

internet que provocava constantes saídas e entradas nas sessões síncronas. 

 Fraco sinal de internet. 

 Velocidade da internet, aparelhos utilizados (computador, telemóvel, tipo 

de telemóvel); nos casos em que se aplica, contacto difícil. 

 
 

Questão 10 - Apresente no máximo DOIS contributos que, na sua opinião como diretor 

de turma, possam melhorar o processo de trabalho com os alunos, no âmbito do 

regime de Ensino à Distância na EPD. 

 

 Definição de procedimentos uniformes e/ou cumprimento dos já existentes. 

 Clarificar junto dos alunos que a sua avaliação durante o período de ensino 

à distância é tida em consideração para a sua avaliação final. 

 Ter o feedback dos professores da falta de presença nas aulas síncronas, ou 

do incumprimento das atividades por parte dos alunos, para poder dar 

conhecimento aos encarregados de educação. 

 A marcação de faltas, caso a falta não seja devidamente justificada, no 

programa dos alunos A informação ao DT, em tempo real, das faltas dos 

alunos às aulas síncronas e nos TPC. 

 Melhorar a qualidade da internet.  

 Haver maior equilíbrio no NR de tarefas por disciplina de forma a não 

sobrecarregar os alunos, tendo em conta que eles estão sozinhos para gerir 

tudo. 

 Utilizar uma outra via de comunicação (WhatsApp, p.ex.) como 

complemento à plataforma Google Classroom. 

 Envolver os Encarregados de Educação no processo de Ensino à Distância, 

diretamente através da plataforma (Acesso do Tutor). 

 Melhoria na utilização da plataforma de trabalho, através de ações de 

formação avulso da mesma. Utilizando casos/exemplos práticos e simples. A 

formação deverá incluir também o que se pretende, ao nível institucional, 

com a sua utilização. Apesar de estar definido a estratégia, deverá ser 

amplamente divulgada junto de todos, definindo-se assim com exatidão e 

clareza quais os objetivos pretendidos. 
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 Limitar o número de tarefas a proporcionar semanalmente aos alunos de 

forma a que possa existir consolidação de conteúdos. Deverá existir um 

horário semanal de disciplina e ano de escolaridade, de forma a que não 

haja grande "trafego" em determinados dias e noutros esse "trafego" seja 

quase nulo. Em sede de departamento ou mesmo a nível do conselho 

pedagógico ou de direção se atribua um "peso" específico a este tipo de 

ensino. Caso ocorra para o futuro próximo, 3º período, o "peso" seja bastante 

inferior ao dos 2 períodos anteriores. Tendo no entanto atenção que um 

aluno não deverá ser penalizado excessivamente em especial os alunos que 

não terminam um ciclo de estudos. Esses alunos podem sempre 

recuperar/consolidar as aprendizagens em anos seguintes. 

  Formação e horário de tarefas semanais por disciplina. 

 Criar um Grupo no Whatsapp com os alunos (já existe) e recorrer ao Zoom 

para minimizar atrasos nos contactos, caso o Classroom não funcione 

adequadamente. Consultar os professores no fim de cada dia, para saber da 

participação dos alunos nas aulas. Ter um tempo mínimo, para testar a 

aprendizagem de cada aluno através de uma "retroverificação." 

 Reorganizar o horário da turma principalmente nas disciplinas em que tem 

mais carga horária e a marcação de faltas aos alunos, podendo estas serem 

justificadas pelos encarregados de educação. 

 Haver uma monitorização entre as diferentes disciplinas se os alunos estão 

a cumprir as tarefas propostas pelos professores. Essa monitorização deve 

ser semanal e deve ser comunicada aos encarregados de educação. 

 Menos momentos síncronos e mais trabalho autónomo. 

 Ter em conta os horários das turmas e a realização das sessões síncronas. 

Deveria haver, de acordo com a carga horária semanal de cada disciplina, 

uma síncrona e outra assíncrona, por exemplo. Evitando que os alunos 

tenham de estar 8 h online, vários dias por semana. 

 A falta de assiduidade sistemática às aulas síncronas deveria ser 

regulamentada, com a possibilidade de os EE as justificarem. Elaboração de 

um novo horário da turma que permita uma carga horária menor de forma a 

que todos possam assistir às aulas, minimizando os custos da net para os EE. 

 A criação de um grupo, no whatsapp, poderá servir de apoio para a exposição 

/ resolução de problemas que os alunos enfrentem no acesso à plataforma.  

 Sensibilizar os EE para se envolverem mais, monitorizando a frequência das 

sessões online dos seus educandos e a concretização de trabalhos, poderá 

ter resultados positivos. 
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 Semanalmente, na aula de Apoio à direção de turma ser feito um balanço 

das dificuldades dos alunos: se tiveram dificuldades com a internet; 

dificuldades em realizar os trabalhos online e qual a razão. 

 Quinzenalmente, o Diretor de turma realizar uma breve reunião no Meet com 

todos os docentes do Conselho de turma, a fim de se inteirar se as 

dificuldades dos alunos são reais, bem como apurar quais os alunos que 

menos estiveram presentes nas respetivas aulas. 

 A emissão de um sinal, inequívoco, de que a não participação nas atividades 

condiciona mesmo a obtenção de avaliação para a passagem de ano. 

 Melhorar as condições de acesso à internet. 

 Internet estável, por um lado, e, por outro apoio aos alunos (com 

dificuldades extremas) para custear a internet. Na minha situação de 

direção de turma só se coloca os problemas de acessibilidade via internet 

que é muito fraca, em alguns períodos. 

 O equilíbrio no número de atividades propostas e a diversificação entre 

momentos síncronos e assíncronos, no que diz respeito à componente 

pedagógica. Não refiro a parte tecnológica, porque não depende da Escola 

nem dos professores. 

 Clarificar junto dos alunos que a sua avaliação durante o período de ensino 

à distância é tida em consideração para a sua avaliação final.  

 Ter o feedback dos professores da falta de presença nas aulas síncronas, ou 

do incumprimento das atividades por parte dos alunos, para poder dar 

conhecimento aos encarregados de educação. 

 Melhoria na utilização da plataforma de trabalho, através de ações de 

formação avulso da mesma. Utilizando casos/exemplos práticos e simples. A 

formação deverá incluir também o que se pretende, ao nível institucional, 

com a sua utilização. Apesar de estar definido a estratégia, deverá ser 

amplamente divulgada junto de todos, definindo-se assim com exatidão e 

clareza quais os objetivos pretendidos.  

 Limitar o número de tarefas a proporcionar semanalmente aos alunos de 

forma a que possa existir consolidação de conteúdos. Deverá existir um 

horário semanal de disciplina e ano de escolaridade, de forma a que não 

haja grande "trafego" em determinados dias e noutros esse "trafego" seja 

quase nulo.  

 O planeamento do trabalho a desenvolver tem que ter em conta o tempo 

/horário das disciplinas e o conjunto de disciplinas que o aluno tem. As 

atividades/tarefas devem ser distribuídas de forma equilibrada (sessão 

síncrona, pesquisa/estudo, ficha/relatório, teórico/prático, etc). 



                       ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI  

 

20 
 

 

 

 

 

EPD, 6 de abril de 2021 

Eduardo Fernandes 

Margarida Oliveira 

 


