
Questionário 
Escola em Casa
Análise de Resultados



Objectivo do Questionário

• Apresentar sugestões de melhoria.

• Corrigir o que está a funcionar menos bem.

• Manter o que está a funcionar bem.



Amostra: 96 questionários
População Total: 200 alunos
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Inquiridos por Ano e Turma
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Via de Contacto – E@D
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Adequação do n.º de horas.

Aulas Síncronas

83%

11%
6% Satisfeito.

Insatisfeito,

deveriam ser mais

horas.

Insatisfeito,

deveriam ser

menos horas.

Aulas Assíncronas

82%

5%

13%
Satisfeito.

Insatisfeito,

deveriam ser mais

horas.

Insatisfeito,

deveriam ser

menos horas.



Verificou-se que os inquiridos que manifestaram desagrado pelo 
excesso de número de horas, são progenitores que se encontram 
em teletrabalho.

Por outro lado, os inquiridos que manifestaram desagrado pelas 
poucas horas, são progenitores que se encontram em casa e não 
estão a trabalhar.

Análise ao Gráfico
Adequação do n.º de horas



Quem apoia o aluno em casa.
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Evidencia-se a resposta “Ninguém” dada por 5 inquiridos.

1 dos inquiridos colocou em simultâneo que Pai/Mãe está em 
Teletrabalho e, 1 outro colocou que “a irmã está também em aulas 
online”.

Alerta-se que existem 3 inquiridos (2 da turma 4.º E e 1 da turma 6.º 
E) que não foi possível verificar se estes alunos estarão 
efectivamente sozinhos em casa.

Análise ao Gráfico
Quem apoia o aluno em casa.



O que está a correr bem.

Respostas mais Frequentes

• “Comunicação entre professores / pais / 
aluno está excelente.”

• “A forma como os conteúdos estão a ser 
apresentados.”

• “A aceitação positiva por parte das 
crianças.”

• “Os professores estão sempre disponíveis.”

• “A sensibilidade e o acompanhamento de 
todos os professores, estão a fazer o melhor, 
sendo que eles também têm filhos em casa.”

• “Podemos acompanhar com facilidade o 
trabalho diário do aluno.”

Análise

• A generalidade dos inquiridos manifesta 
satisfação com as aulas síncronas e 
assíncronas, pois sentem que acompanham 
com maior proximidade as aprendizagens 
dos seus educandos.

• Salienta-se também o contentamento geral 
de uma maior aproximação entre a Escola 
e os Encarregados de Educação e, ainda 
“o esforço que todos fazem para que isto 
corra bem.”



O que está a correr mal.

Respostas mais Frequentes

• “Nada.”

• “Os professores deveriam ter total controlo 
aos microfones e acessos às aulas.”

• “O comportamento de alguns alunos nas 
aulas síncronas está a perturbar algumas 
disciplinas.”

• “Todas as aulas e matérias deveriam estar 
apenas numa plataforma.”

• “Links de acesso às aulas síncronas sempre 
diferentes, o que dificulta a autonomia dos 
alunos, plataformas diferentes entre os 
professores.”

• “As aulas devem ser iniciadas pelos 
professores, e não por alunos que entram 
primeiro e fazem o que lhes apetece.”

• “O comportamento de alguns alunos nas 
aulas e pais a assistirem às aulas, os 
professores a darem a matéria e os pais por 
trás a explicarem a matéria de outra 
maneira.”

• “A Plataforma Zoom vai abaixo aos 40 
minutos e tem que se estar sempre a ligar!”

• “A plataforma meet não permite ser sempre 
o professor a controlar a reunião, mas sim o 
1.º que entra. Há certos alunos que expulsam 
os colegas que depois já não conseguem 
voltar a entrar.”



O que está a correr mal.

Respostas mais Frequentes

• “Os alunos estão no bate-papo da 
Plataforma Zoom, a mandarem piadas uns 
aos outros.”

• “A demora na entrega de computadores 
para alunos que deles necessitam.”

• “As aulas práticas (ET/EV) devem ser mais 
organizadas, no sentido de o professor 
apresentar as tarefas/trabalhos a executar, e 
só depois deixar os alunos intervir, senão é 
uma confusão.”

• “Adequar os materiais necessários às 
condições em que estamos. Nem sempre 
temos em casa, aquilo que os professores 
pedem.”

Análise

• Alerta-se para a necessidade de utilização 
de apenas 1 ou 2 Plataformas online, bem 
como o mantimento do mesmo link de 
acesso às aulas.

• As Plataformas escolhidas devem dar total 
controlo aos professores para evitar 
interferências dos alunos, bem como a 
possibilidade de desligar os microfones.

• Sugere-se ainda que se verifique se todos os 
alunos têm os equipamentos tecnológicos 
necessários.



Sugestões

• “Preferia ter mais fichas para fazer em casa 
sem o barulho e confusão das aulas”.

• “Só os professores é que deviam ter o 
controlo das Plataformas”.

• “Os professores deveriam desligar os 
microfones dos alunos para explicarem a 
matéria e só ligarem na altura de esclarecer 
dúvidas”.

• “Ter apenas uma plataforma de ensino que 
englobasse tudo”.

• “Dotar os professores dos Jardins de Infância 
com mais aulas síncronas e assíncronas”.

Apresentadas pelos inquiridos.



Associação de Pais do Complexo Escolar do Furadouro


