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SUMÁRIO EXECUTIVO
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O presente relatório incide sobre o estudo Planeomento, orgonizoçõo e funcionomento dos

escolos em tempos de pandemio e encontra-se organizado em quatro partes - introdução, resulta-

dos, conclusões e sugestões.

Este estudo foi aplicado no universo da educação pré-escolar e das ofertas educativas e for-

mativas dos ensinos básico e secundár¡o ministradas em estabelecimentos de ensino público, parti-

cular e cooperativo de nível não superior, incluindo escolas profissionais, públicas e privadas, do sis-

tema educativo da Região Autónoma da Madeira (RAM), doravante designados por escolas, no final

do terceiro período do ano letivo 2020/2O21*

A principal finalidade do estudo foi a de conhecer as práticas desenvolvidas pelas escolas na

elaboração, implementação e avaliação de um plano/modelo que estabelecesse o protocolo e os

mecanismos de ação e intervençäo necessários à aplicação de cada um dos regimes de ensino: pre-

sencial, misto ou não presencial.

Como instrumentos de recolha de informaçäo, foram aplicados dois questionários online, no-

meadamente, o questionário Ploneomento, organizoção e funcionomento dos escolos em tempos de

pandemio, a ser preenchido pelo diretorou por um membro do órgão de gestão de cada uma das

escolas da RAM, doravante designados por diretores, e o questionário As escolas em tempos de pon-

demio, na perspetivo dos docentes, a ser preenchido pelos docentes.

Este relatório apresenta os resultados decorrentes dos dados apurados nos dois questioná-

rios, organizados de acordo com as suas estruturas, nomeadamente: Caracterizaçõo das esco-

los e dos inquiridos; Planeomento e orgonizoção das otividodes letivas e formativas; Funcionomento

dos atividades letivos e formotivas - regimes presenciol, misto e não presencioll; e Constrangimentos

e potenciolidades dos regimes misto e não presenciol.

Da análise dos resultados obtidos, formularam-se conclusões, das quais se destacam:

A. Caracterização das escolas e dos inquiridosz:

- A RAM contabiliza um total de 152 escolas, 9L da rede pública e 61 da rede privada.

Ao questionário Planeqmento, orgonizoçõo e funcionamento das escolas em tempos de pon-

demia responderam 104 diretores, uma resposta por escola, o correspondente a 68,4%o de estabele-

cimentos, 68 (65,4%') da rede pública e 36 (34,6%) da rede privada.

1 Ver nota de rodapé número 3 na página 9.
2 Os valores referentes ao número total de escolas e de docentes da RAM aqui apresentados reportam-se ao ano escolar 2O2O/202L, data
de aplicação dos questionários.
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- Ao questionário As escolos em tempos de pondemio, no perspetivo dos docentes responde-

ram l-954 docentes, o correspondente a 32,5% do universo total da RAM, sendo 7805 (92,4%) da

rede pública e 1-49 (7,6%) da rede privada.

B. Planeamento e organização das atividades letivas e formativas:

- As escolas procederam à elaboração, atualização e divulgação do Plano de Contingência para

a COVID-19, seguindo as medidas e orientações emitidas pela Secretaria Regional de Educação, Ciên-

cia e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação (DRE), e pela Secretaria Regional de Saúde

e Proteção Civil.

- Uma grande maioria das escolas elaborou um plano de atuação que potenciasse a recupera-

ção, a consolidação e o desenvolvimento das aprendizagens previstas para o ano letivo de2O2O/2O2I

e promovesse o sucesso educativo.

C. Funcionamento das atividades letivas e formativas - regimes presencial, misto e não pre-

sencial:

- A esmagadora maioria das escolas elaborou, no ämbito do seu plano de contingência, um

plano/modelo que previa o protocolo e os mecanismos de açäo e intervenção necessários à imple-

mentação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e a eventual necessidade de

transição entre os mesmos durante o ano letivo.

- Relativamente aos regimes de ensino implementados pelas escolas, ao longo do ano letivo

2O2O/2O2L, conforme as respostas dos diretores, apurámos que:

o 27,9To das escolas estiveram sempre em regime presencial;

o 42,3Yo das escolas, implementaram o regime presencial, o regime não presencial e o regime

presencialem simultâneo com o regime não presencial;

o os valores referidos (27,9% e 42,3%l são, praticamente todos, relativos a escolas que inclu-

íam valências de educação e l-e ciclo do ensino básico;

c 29,8%o das escolas tiveram de implementarvários regimes de ensino, incluindo o regime

misto, das quais a esmagadora maioria era respeitante aos 2e e 3s ciclos do ensino básico

e ensino secundário.

D. Constrangimentos e potencialidades dos regimes misto e não presencial.

- Os constrangimentos apontados pelos inquiridos ao regime misto relacionaram-se, essenci-

almente, com os recursos tecnológicos; o dificuldode de os pois e encorregados de educoçõo ocom-
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ponhorem os seus educondos; o dificuldade dos docentes em darem umq resposta e um qcomponho-

mento individuolizodos oos olunos com dificuldades de oprendizogem; e a fqlto de interoçõo soc¡ol

entre os alunos.

- Como potencialidades do regime m¡sto, as respostas mais frequentes sal¡entaram o diminui-

ção do risco de contógio da doenço COVID-L9; o fomento do outonomio e do responsob¡l¡dode dos

alunos; o contocto com o aluno e/ou os encorregodos de educoção; o consolidação e oquisição de

novos oprendizagens; e o desenvolvimento das competências digitois.

- Os constrangimentos mais apontados ao regime não presencial foram as folhas no ocesso ù

internet e a folto de meios tecnológicos, assim como as dificuldodes no domínio dos novos tecnologias

e o excesso de tempo no uso de meios tecnológicos; o dificuldade dos pais e encorregados de educo-

ção em acomponhor os seus educondos; a falto de sociolizoção e o isolomento dos olunos.

- Os docentes, entre outros constrangimentos, referiram o facto de que muitos alunos nõo

ligovam o cômaro; a dificuldade no eloboroçõo de otividodes ertrocurriculores; a impossibilidode do

acomponhomento individuolizado dos olunos, especiolmente, com dificuldodes de oprendizogem; as

dificuldades em fazer um ocomponhamento e monitorizoção eficazes do trobolho dos alunos e que a

avaliação não é fidedigno nem credível.

- As potencialidades mais apontadas ao regime não presencial foram, sobretudo, o desenvol-

vimento do responsabilidode e da qutonomia dos olunos, assim como um moior envolvimento dos

pois/fomílios nqs oprendizogens dos alunos; o possibilidode de que todos os ølunos continuossem o

seu percurso escolor e o proteçõo de alunos e docentes ù propogação do COVID-19.

Projeto 70.7
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1. ENQUADRAMENTO

T. TNTRODUçAO

SecretaÌia Regional
de Educaçáo, Ciência e lbcnologia
I¡speçáo RegioDal de Educaçáo

O estudo Ploneomento, orgon¡zoçõo e funcionamento dos escolos em tempos de pandemio

realizado pela lnspeção Regional de Educação, de acordo com as suas competências, nomeadamente

de Conceber, propor e realizor estudos que contr¡buam poro o formulação de políticas de educoção e

de formoçõo e poro a cr¡oçõo de espoços e cond¡ções poro o oproÍundomento conceptual, temótico e

metodológico nos diversos óreos de otribuições e competêncios do lRE, enquadra-se na alínea d), do

n.e 4, do artigo 2e, do Decreto Regulamentar Regional n.e 2t/2O20/M, de L1- de março, que aprova a

orgânica da lRE, conjugado com o artigo L5s do Despacho n.e 69/2Ot8, de 22 de fevereiro, que regula

os seus procedimentos, e respetivo Plano de Atividades.

A Organização Mundial de Saúde, a 11 de março de 2O2O, qualificou a doença COVID-19

como uma pandemia internacional. Neste contexto e atendendo à situação epidemiológica vivida no

nosso país, foi declarado o estado de emergência em todo o território nacional, pelo Decreto do

Presidente da República n3 L4-A/2020, de 18 de março, o qual veio a ser renovado pelo Decreto do

Presidente da República n.e L7-A/2020 de 2 de abril, que determinou na alínea g) do artigo 4e, rela-

tivamente à suspensão de Liberdode de oprender e ensinar que podem ser impostos pelos autorida-

des públicas competentes os restrições necessárias poro reduzir o risco de contógio e executor as

medidas de prevençõo e combate à epidemio, incluindo o proibição ou limitoção de oulos presenciois,

o imposiçdo do ensino ù distâncio por meios telemóticos (com recurso à internet ou à televisão), o

odiamento ou prolongomento de períodos letivos, o ojustamento de métodos de ovalioção e a sus-

pensão ou recalendorizaçõo de provas de exame ou do aberturo do ono letivo, bem como eventuois

ojustes oo modelo de ocesso ao ensino superior. Esta situação manteve-se sucessivamente renovada

nas diversas declaraçöes de estado de emergência proclamadas em decreto da Presidência da Repú-

blica em 2O2O e 2O2L.

Na RAM, a Presidência do Governo Regional decretou, através da Resolução n.e !7512020, de

16março, a suspensão das otividodes letivas e nãoletivas e do componente de opoio ù fomília,

de todos os estobelecimentos de educoção e dos ensinos bósico e secundário, do rede pública

e estobelecimentos de ensino particulores e cooperativos e estobelecimentos propriedøde de

instituições particulares de solidariedode sociol, a portir da próximo segunda-feiro e até ao fim

dos férias do Páscoo. Posteriormente, pela Resolução n.s 1,61,/2020, de 3 de abril, foram prorrogadas

até oo dia 75 de abriltodos øs medidos ossociados oo combate à pondemia do COVID-79 constantes

dos Resoluções de Conselho de Governo que tivessem como prozo móximo de execuçdo e vigência o
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dio 37 de morço, sem prejuízo do sua futuro reovol¡oção, se os c¡rcunstônciqs de evolução da ponde-

mio ou da decloroção de Estado de Emergêncio ossim o justificorem. E, ainda, através da Resolução

n.s L97/2020, de l-4 de abril, a Presidência do Governo Regional prorrogou oté øo dio 30 de obril

todas os medidos assoc¡odos oo combote ò pondemio da COVID-79, constontes das Resoluções de

Conselho de Governo que tivessem como prozo móximo de execuçõo e vigêncio o dia 37 de morço

e/ou o dia 75 de obril, assim como os medidos adotodas no ômbito do Resolução n.e 749/2020, de 30

de morço, sem prejuízo do suo futuro reovolioção, se os circunstâncias de evolução do pondemia ou

do declaroçõo de Estodo de Emergêncio ossim o justificorem.

Decorrente de todo este contexto e atendendo à situação de suspensão das atividades letivas

e formativas presenciais nas escolas, houve a necessidade de recorrer e abranger todos os alunos

com a modalidade de ensino à distância. Esta modalidade educativa e formativa, prevista na alínea

a) do n.s L do artigo 3e, do Decreto-Lei n.s 55/2018, de 6 de julho, e regulamentada pela Portaria n.e

359/2019, de I de outubro, proclama no seu preåmbulo que A modolidode de ensino ù distôncio

constitui umo olternotivo de quolidode poro os olunos impossibilitodos de frequentor presencial-

mente umo escolo, ossente no integração dos tecnologios de informação e comunicação (TIC) nos

processos de ensino e de oprendizogem como meio pora que todos tenhom ocesso ù educoçõo. Por

outro lado, estabeleceram-se medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da

pandemia da doença COVID-19, através do Decreto-Lei n.e I4-G/2O2O, de 13 de abril, que determi-

nou um regime excecional em matéria de realização, avaliação e certificação das aprendizagens, em

que as escolas deveriam definir e implementor um plono de ensino a distâncio, com os metodologios

odequodos oos recursos disponíveis e critérios de ovoliação, que têm em conta os contextos em que

os alunos se encontrom. (n.e 2, do artigo 2e). Neste âmbito, a DRE, pelo Ofício-Circular n.s 53/2O2O,

de 13 de abril, apresentou às escolas um conjunto de orientações e recomendações sobre a conceção

e implementação de um plano de ensino à distância.

No contexto da situação vivida na RAM, da evolução epidemiológica e da necessidade de as-

segurar o planeamento, a organização e o funcionamento das atividades letivas e formativas do ano

letivo de 2O2O/202t, e considerando o Ofício- Circular n.s78/2O2O, da DRE, de2L/07/2O20, as escolas

das redes pública e privada da RAM tiveram de elaborar um plano que previsse o protocolo e os
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mecanismos de ação e intervenção necessários à implementação de cada um dos regimes (presen-

cial, misto ou não presencial)3. Assim, as escolas deveriam ter em consideração o regime presencial

como regra geral e os regimes misto e não presencial como alternativas a implementar numa situa-

ção de exceção, bem como a eventual necessidade de transição entre os mesmos durante o ano

letivo. Neste âmbito, o já referido plano devería apresentar uma estrutura que permitisse, a qualquer

momento, a ativação de um destes regimes em função de situaçöes de saúde que pudessem surgir.

lmporta, ainda, referir que, tendo em conta o contexto epidemiológico, o Governo Regional

determinou a suspensão, em janeiro de 202'J., das aulas presenciais para os alunos do 3e ciclo do

ensino básico e do ensino secundário em todas as escolas da RAM, tendo as valências de educação,

designadamente creche, jardim de infância e pré-escolar, assim como os Ie e 2e ciclos do ensino

básico, ensino profissional e especial mantido as suas atívidades letivas de forma presencial (vide

Resolução n.e t9/2O2t, de t2 de janeiro, da Presidência do Governo Regional).

Destarte, no sentido de promover um diálogo construtivo, e atenta à introdução de inovações

determinadas pelos novos tempos, a IRE reafirmando o seu respeito pela centralidade da escola

como organização educativa e tendo como seu propósito a garantia da qualidade da educação das

crianças e do ensino dos alunos, elaborou o presente estudo, no pressuposto de que assume especial

relevância e pertinência na produção de informação válida para todos os intervenientes neste pro-

cesso extraordinário.

O presente estudo tem como principais objetivos:

- conhecer as práticas desenvolvidas pelas escolas na elaboração, implementação e avaliação

do plano/modelo que prevê o protocolo e os mecanismos de ação e intervenção necessários à im-

plementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial);

- identificar os possíveis facilitadores e constrangimentos decorrentes da aplicação desse plano

por cada escola;

- produzir informação relevante para a tomada de decisão da tutela e da escola.

3 De acordo com o Ofíc¡o-Circular n.s 78/2O2O, da DRE, de 2L/O7/2020, entende-se por reqime þresenciol, oquele em que o processo de

ensino e oprendizøgem é desenvolvido num contexto em que os olunos e docentes estõo em contacto d¡reto, encontrondo-se fisicamente
no mesmo locol; reqime misto, aquele em que o processo de ens¡no oprendizøgem combina otividades presenciais com sessões síncronos e
com trabalho autónomo; reqime nõo presencial, aquele em que o processo de ensino e oprendizogem ocorre em ombiente v¡rtual, com
separoção física entre os intervenientes, designodamente docentes e ølunos. (sublinhado nosso).
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3. METODOLOGIA
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O projeto contou com a presença de uma equipa inspetiva que, atendendo à natureza e obje-

tivos daquele, recorreu à aplicaçäo de dois questionários online como instrumentos de recolha de

informação. Deste modo, a atividade assentou no preenchimento online de um questionário dirigido

aos órgãos de gestão das escolas e outro dirigido aos docentes:

- o questionário intitulad o Planeomento, orgonizoção e funcionomento das escolas em tempos

de pondemio a ser preenchido pelo diretor ou por um membro do órgão de gestão de cada escola do

sistema educativo da RAM;

- o questionário As escolos em tempos de pondemio, no perspetiva dos docentes dirigido aos

docentes.

Através do Ofício-Circular n.s 1,/2O2I, de 25 de maio, enviado por correio eletrónico, foi solici-

tada a colaboração do órgão de gestão da escola no sentido de disponibilizar o link e/ou o código QR

do questionário As escolos em tempos de pondemia, no perspetiva dos docentes a todos os docentes

em exercício de funções na sua escola, tendo ainda em conta as seguintes situações:

- os que partilhavam o seu horário com outra(s) escola(s) preenchiam o questionário no esta-

belecimento onde cumpriam o maior número de horas letivas;

- aqueles que tinham igual número de horas em duas escolas optavam por uma delas;

- os que exerciam funções em outros seruiços e organismos preenchiam igualmente o questi-

onário desde que cumprissem, efetivamente, horas letivas ou equiparadas na escola.

O preenchimento dos questionários foi de caráter facultativo e ficou disponível, para preen-

chimento, até ao final da primeira quinzena de julho.

Este estudo foi aplicado no universo da educação pré-escolar e das ofertas educativas e for-

mativas dos ensinos básico e secundário ministradas em estabelecimentos de ensino público, parti-

cular e cooperativo de nível não superior, incluindo escolas profissionais, públicas e privadas, do sis-

tema educativo regional da RAM, no final do terceiro período, do ano letivo 2O2O/2O21,.

No final da implementação do estudo, foi formalizado o presente relatório que compila os da-

dos apurados nos dois questionários aplicados e que será sujeito à aprovação do Diretor da IRE e à

homologação do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.
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Como já foi referido anteriormente, este estudo assentou na aplicação de dois questionários,

um intitulad o Ploneamento, orgon¡zoção e func¡onomento dos escolas em tempos de pandemio a ser

preenchido pelo diretor ou por um membro do órgão de gestão de cada escola e outro denominado

As escolos em tempos de pandemio, no perspetivo dos docentes dirigido aos docentes, doravante

designados por QA e QB, respetivamente, e que se encontram disponíveis para consulta nos anexos

deste relatório. De referir ainda que, quer nos questionários em questão, quer no presente relatório,

o termo oluno refere-se a crianças dos 0 aos 6 anos de idade, a alunos dos ensinos básico e secundário

e a formandos dos cursos profissionais e outros equiparáveis. Assim como, o termo turma inclui os

grupos de crianças da educação de infância e grupos de alunos dos outros níveis de ensino que as

escolas tenham criado.

De mencionar que o QA e o QB assentaram numa estrutura comum, com algumas diferenças

tendo em conta o público-alvo a que se destinavam.

O presente relatório apresenta os resultados decorrentes dos dados apurados, organizados de

acordo com as estruturas dos questionários, nomeadamente:

A. Caracterização das escolas e dos inquiridos.

B. Planeamento e organização das atividades letivas e formativas.

C. Funcionamento das atividades letivas e formativas - regime presencial, regime misto e re-

gime não presencial.

D. Constrangímentos e potencialidades dos regimes misto e não presencial.

De salientar que os valores percentuais resultantes dos dados apurados se apresentam em

valores até à décima, arredondados porexcesso e pordefeito, ou seja, porexcesso no caso do alga-

rismo a ser truncado ser superior ou igual a cinco e por defeito nos restantes casos.

Este estudo foi aplicado em todos os estabelecimentos de ensino público, particular e coope-

rativo de nível não superior, incluindo escolas profissionais, públicas e privadas do sistema educativo

regional da RAM, doravante designados por escolas.

Para a caracterização das escolas, atendemos aos dados recolhidos no QA, aplicado aos dire-

tores de cada uma das escolas da RAM. Assim, no universo de t52 escolas da RAM, 91 da rede pública

e 61- da rede privadaa, foi obtido um total de L04 respostas dos diretores, uma resposta por escola,

4 Ver nota de rodapé número 2 na página 4.
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o correspondente a 68,4o/o de estabelec¡mentos, 68 (65,4%l da rede pública e36 (34,6%) da rede

privada.

A tabela que se segue apresenta o número total de escolas e de respostas dos diretores obti-

das em cada um dos concelhos da RAM, distribuídos pelas redes pública e privada.

Tabela I - Número de escolos e de respostos dos diretores

Total

Porto Santo

São Vicente

Santana6

Santa Cruz

Ribeira Brava

Porto Moniz

Ponta do Sol

Machicos

Funchal

Câmara de Lobos

Calheta

Concelho

91

2

3

4

9

8

7

7

7

32

13

5

N.e de
escolas

Rede Pública

68

t
2

5

I
7

1

7

7

16

9

4

N.s de
respostas
dos dire-

tores

61

t
1

t
7

7

0

t
1

4t

5

2

N.s de
escolas

Rede Privada

36

0

0

t,

2

t
0

0

3

26

3

0

N.s de
respostas
dos dire-

tores

N.e de
escolas

Total

N.s de
respostas

dos direto-
res

De acordo com os dados apurados no QA, uma grande maioria das escolas (73,I%l dispunha

de oferta educativa e formativa das valências de educação e do le ciclo do ensino básico e 4,8To das

escolas incluíam educação de infância, 1s ciclo e outros ciclos do ensino básico, até ao ensino secun-

dário, perfazendo um total de77,9%. Nas restantes22,IYo das escolas, essa oferta distribuía-se pelos

2s e 3e ciclos do ensino básico e ensino secundário. O gráfico seguinte ilustra a distribuição das esco-

las por valências de educação, ciclos e níveis de ensino.

s No concelho de Machico existe uma escola privada, da qual obtivemos 3 respostas dos membros do órgão de gestão.
6 O concelho de Santana total¡za 4 escolas da rede pública, das quais obt¡vemos 5 respostas por parte dos membros dos órgãos de gestão.
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Gráfico L - Distribuição dos escolos por valênc¡os de educoção, ciclos e níveis de ens¡no

22%

73%

trvalências de educação e le c¡clo do ensino básico

trvalências de educação, ensino básico e ensino secundário

:r2e e 3es ciclos do ensino básico e ensino secundário

Dos L04 diretores que responderam ao quest¡onár¡o, constatámos que 42,3% tinham entre os

40 e os 49 anos de idade; 4O,4% encontravam-se entre os 50 e os 59 anos; tO,6% situavam-se entre

os 30 e os 39 anos; 6,7%oTinham idade igualou superior a 60 anos e não houve reg¡sto de qualquer

indivíduo no intervalo entre os 20 e os 29 anos de idade.

No que concerne ao número de anos na carreira docente, apurámos que3t,6yo dos diretores

se situavam no intervalo entre os L6 e os 20 anos de serviço; 17þ% entre os 31 a 35 anos; 13,5%

encontravam-se no intervalo de21,a 25 anos e12,5Yo de 26 a 30 anos. Ainda foi possível constatar

que L2,6Yo dos respondentes tinham abaixo de 15 anos de carreira e 12,5%o com 36 ou mais anos.

No ano letivo2O2O/2O2L,a RAM contabilizava um totalde 6249 docentes nas redes pública e

pr¡vada, nas valências de educação e nos diversos ciclos e níveis de ensino. Considerando que o pre-

enchimento do QA se destinava a um dos membros do órgäo de gestão de cada uma das escolas da

RAM, os 230 docentes pertencentes aos órgãos de gestão das escolas foram subtraídos ao universo

total, ficando assim um total de 6019 docentes.

Ao QB responderam 1954 docentes, o correspondente a 32,5%o, tendo por referência o uni-

verso total de 6019. A tabela seguinte agrega os dados respeitantes ao número total de docentes e

o número de respostas obtidas, distribuídos pelos concelhos da RAM e pelas redes pública e privada.
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Tabela 2- Número total de docentes do RAM e número de respostas obt¡das

Total

Concelho não identificado

Porto Santo

São Vicente

Santana

Santa Cruz

Ribeira Brava

Porto Moniz

Ponta do Sol

Machico

Funchal

Câmara de Lobos

Calheta

Concelho

5258

722

115

130

595

327

5L

2tt

418

2459

594

246

Rede

pú bllca

N.e Total de Docentes

75L

10

1

8

60

3

0

2

L4

605

36

12

Rede
privada

6019

t32

116

138

655

330

5r.

213

432

3064

630

258

Total

1805

2

46

4t

47

2s2

93

39

86

22L

659

241

78

Rede
pública

N.e de respostas obtidas

t49

0

0

t
0

t2

4

0

7

8

ttt
t2

0

Rede
privada

tg$4

2

46

42

47

264

97

39

87

229

770

253

78

Total

Relativamente aos docentes respondentes, verificámos que a maiorla (5L,9%l se situava no

intervalo entre os 40 e os 49 anos de idade; 30,1-% entre os 50 e os 59 anos; 9,2%o eslavam entre os

30 e os 39 anos; 7,7%olinham idade igual ou superior a 60 anos e I,Iyo encontravam-se no ¡ntervalo

entre os 20 e os 29 anos.

No respeitante ao número de anos de serviço na carreira, 52,0% dos docentes que responde-

ram encontravam-se no intervalo entre os l-6 e os 25 anos de serviço; 32,4yo tinham 26 ou mais anos

de serviço e 15,6% detinham L5 ou menos anos de carreira.

Ainda no universo dos docentes, constatámos que 24,9% dos respondentes eram docentes do

3s ciclo do ensino básico, 2o,5yo do ensino secundário e I3,8% do 2s ciclo do ensino básico. Também

foi possível notar que tO,2% dos docentes exerciam a sua função como titulares de turma no Le ciclo

do ensino básico; 10,O% como docentes das atividades de complemento educativo e/ou de enrique-

cimento curricular da educação de infância e/ou do l-s ciclo do ensino básico; e tO,6% dos inquiridos

eram docentes titulares de turmas da valência de educação de infância. Responderam também ao

QB 6,2% de docentes de educação especial. De mencionar ainda que entre os que assinalaram como

resposta Outro encontrámos, designadamente, docentes de apoio e/ou substituição.
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O gráfico 2 reflete a dístribuição das respostas obtidas no item exercíc¡o profissionolcontem-

plado no Q8.

Gráfico 2- Exercício profissional

Exercício prof¡ss¡onal

docente titular de um grupo da valência creche l-l'u
docente titular de um grupo de educação pré-escolar .l 131

docerrte titular de uma turma do 1e ciclo do ensino básico

lr¡"l'y
Kegrao Autonoma

*.Y:*::î

199

docente das atividades de complemento educativo e/ou
de enriquecimento curricular da educação de infância

e/ou do 1e ciclo do ensino básico

docente do 2e ciclo do ensino básico

docente do 3s ciclo do ensino básico

docente do ensino secundário

docente de educação especial

1-96

269

487

401

1",
l l', J

Outro

As escolas procederam à elaboração, atualização e divulgação do Plano de Contingência para

a COVID-19, seguindo as medidas e orientações emitidas pela Secretaria Regional de Educação, Ciên-

cia e Tecnologia (SRE) através da DRE e pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.
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lnquiridos sobre os proced¡mentos definidos na elaboração ou atualização do Plano de Con-

tingência para a COVID-19, as percentagens das respostas obtidas em cada um dos itens, em ambos

os quest¡onários, apresentam-se na tabela segu¡nte. De referir que a hipótese de resposta Nõo sei só

estava prevista no questionário dos docentes.

Tabela 3 - Procedimentos definidos pelo escola na eloboroção ou otualizoçõo do Plono de Contingência para o
covtD-19

Uma esmagadora maioria dos inquiridos (diretores e docentes)afirmou que, na elaboração ou

atualização do plano de contingência para a COVID-19, a sua escola definiu os procedimentos o odo-

tor peronte um coso suspeito de COVID-79; bem como, o existêncio de umo óreo de isolomento com
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Outro

Não sei

a divulgação do Plano aos encarregados de educação.

a divulgação do Plano aos alunos.

a divulgação do Plano a todos os profissionais (pessoal docente e pessoal não
docente).

os procedimentos relativos à entrada, no recinto escolar, de pessoas externas
ao processo educativo.

a constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir
a sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade
de isolamento.

a constituição de diferentes equipas de pessoal docente, de modo a garantir a

sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de
isolamento.

a atualização dos contactos de emergência dos alunos e do fluxo de informação
aos encarregados de educação.

os trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar ou ser levado até à área
de isolamento.

a existência de uma área de isolamento com acesso a instalação sanitária

os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 na escola.

Na elaboração ou atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, a sua
escola definiu:

6,7o/o

94,zyo

78,8%

99,Oyo

99,0%

54,8yo

56,7yo

98,7yo

92,3yo

98,tyo

700%

diretores

t,tyo

t,oyo

8t,4yo

79,Tyo

94,syo

86,4Yo

36,8%

4t,gyo

79,8Yo

75,3Yo

85,gyo

97,2yo

docentes
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ocesso o instaloção sanitório; e, também, os procedimentos relativos ù entrodo, no recinto escolor,

de pessoas externqs oo processo educotivo.

De igual modo, foi possível verificar que as escolas procederam à otuolizoção dos contoctos de

emergêncio dos olunos e do fluxo de informoção oos encarregodos de educoçôo e definiram os traje-

tos possíveis pora o caso suspeito se deslocor ou ser levodo até à óreo de isolomento. De mencionar

que embora estes dois itens tenham um número considerável de respostas, há uma diferença de

aproximadamente t9,O% entre as respostas dos diretores e as dos docentes.

Por outro lado, constatámos que o constituição de diferentes equipos, quer de pessoal do-

cente, quer de pessoal não docente, de modo o gorantir a sua substituiçõo no eventualidode de ob-

sentismo por doença ou necessidode de isolamento,foram os itens que obtiveram menor número de

respostas.

No que concerne à divulgação do plano de contingência para a COVID-1-9, verificámos que a

esmagadora maioria das respostas indica que foi prevista essa divulgação a todos os profissionais

(pessoal docente e pessoal não docente), aos alunos e aos encarregados de educação, tendo sido

privilegiados a página de internet da escola, o emoile a afixaçäo em locais visíveis do recinto escolar.

Relativamente à questão se a escola promoveu, entre outras ações, sessões de informa-

ção/sensibilização para a comunidade escolar, sobre a COVID-L9, nos últimos 12 meses, constatámos

que as respostas entre diretores e docentes foram consensuais e mais de metade respondeu afirma-

tivamente, como ilustrado no gráfico que se segue:

Gráfico 3 - Número de respostas do QA e do QB

r slv ¡ trlÃo

DIRETORFS DOCFNTFS

De referir ainda que entre o total de docentes que respond eram,42,7%o frequentaram algumas

dessas açöes, sessöes de informação/sensibilização.
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No que concerne às questões sobre organização de turmas e dos horários escolares e ainda da

gestão de espaços, previstas un¡camente no QA, foi possível aferir que uma grande maioria (69,2%)

respondeu que nenhumd dos turmas dos 7e, 5e e 70e onos de escoloridade ultrapossovo o número

total de 23 olunos, como recomendado na alínea a) do n.s 2 do Ofício-Circular n.e78/2O2O7, de 2t de

julho, da DRE, e 6,7%o dos diretores reportaram que algumas turmas, essencialmente de le e 5e anos

de escolaridade ultrapassavam esse número total de alunos.

Foi possível constatar que 63,5%o dos inquiridos afirmaram que os alunos de codo turma, du-

ronte os otividodes letivas e formotivas, nunco se misturavom com outros alunos de outros turmas e

89,4% assinalaram que cada turma tinho uma única sala ou espoço. De referir ainda que 7,7Yo res-

ponderam que, poro oumentqr o capocidode de receber mois turmos, foram utilizodos outros espaços

que não estovam o ser usados. Ainda neste âmbito, foi possível apurar que, entre os que seleciona-

ram Outro, as respostas mais frequentes foram que nos otividodes de enriquecimento curriculor,

como educoção físico, expressõo plóstico e músico, os alunos teriom de usar o mesmo espoço e que

os olunos usovom espoços comuns opós a sua desinfeçõo.

Na organização dos horários escolares, uma esmagadora maioria (92,3%) afirmou que os ho-

rórios dos entrodos e saídas nas oulos, os intervolos e o período de refeições forom organizados de

forma o evitor contacto com outros turmos e 20,2Yo também responderam que os horórios escolores

forom reorganizodos, com o funcionamento dqs turmos em turnos de meio dio, de formo o acomodor

a corgo horário da matriz curriculqr. Entre os inquiridos, L1,syo selecionaram a opção o horário de

funcionamento do escolo foi alargado, com o solvaguardo dos limites legalmente estabelecidos, de

forma a conciliar o desenvolvimento das otividades letivos e formativas com os orientações dos ou-

toridades de saúde.

O Ofício-Circular n.e 78/2020, de 21- de julho, da DRE, recomendou que cada escola, na prepa-

ração do ano letivo 202L/2O22, elaborasse um plano de atuação que, em função do trabalho reali-

zado com cada aluno no ano letivo2Otg/2O2Oe da sua situação realde aprendizagem, potenciasse

a recuperação, a consolidação e o desenvolvimento, de forma contínua, das aprendizagens previstas

para o ano letivo de 2O2O/2O21 e promovesse o sucesso educativo.

7 Ofício-Circular com o assunto: Orientøções pøro o ono letívo 2020/2021: - Estratég¡o de prevençõo do doença COVID-79 e minimizoção
do risco de tronsm¡ssõo do novo coronovírus. - Orgon¡zação Pedogógica.
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De acordo com os dados apurados no Q4,78,8% das escolas elaboraram o referido plano de

atuação.

Os dados do QB indicaram que, quando questionados se a sua escola elaborou o plano de

atuação em questão,19,7o/o dos docentes responderam Nõo sei e uma grande maioria (68,9%) res-

pondeu afirmativamente, tendo estes ass¡nalado que tiveram conhecimento desse plano, principal-

mente, através de reuniäo e por emoil.

Ainda no âmbíto do plano de atuação, 72,Lyo dos diretores exemplificaram algumas das meto-

dologias e estratégias pedagógicas aí definidas, sendo as mais recorrentes o opoio pedagógico e a

consolidoção das aprendizogens do ono onterior. Por outro lado, os diretores que responderam que

Nõo tinham elaborado esse plano apontaram, essencialmente, ora que A foixo etório ossim nõo jus-

tificou, ora que Coda docente titulor estó a trabolhar de ocordo com a reolidode do sua turma tendo

em conta as necessidodes/dificuldodes de codo oluno, entre outros motivos.

Questionados se a escola elaborou, no âmbito do seu plano de contingência, um plano/modelo

que previsse o protocolo e os mecanismos de ação e intervenção necessários à implementação de

cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e à eventual necessidade de transição

entre os mesmos durante o ano letivo, constatámos que a esmagadora maioria dos inquiridos em

ambos os questionários respondeu afirmativamente (9t,3% dos diretores e 9L,3o/o dos docentes).

Na elaboração desse plano/modelo, de acordo com os diretores, os elementos mais ausculta-

dos e envolvidos foram os docentes (93,3%l seguidos dos técnicos especializad os (58,7%) e os menos

envolvidos foram os alunos (28,8%1. De mencionar que 6,7%odos diretores assinalaram em Outro que

esse plano/modelo não era aplicável à sua realidade. Pelos dados apurados, verificámos que7,7Yo

dos diretores assínalaram que A escolo não divulgou esse plono/modelo e os restantes indicaram os

meios utilizados para a divulgação desse plano/modelo, que se apresentam no gráfico seguinte:
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Gráfico 4 - Meios utilizados poro a divulgoçdo do plono/modelo

Meios utilizados

email

a sua página da ¡nternet

afixação em locais visíveis

do recinto escolar

espaço sala de aula

redes sociais ou blogs

Os docentes ass¡nalaram que tomaram conhecimento desse plano/modelo, sobretudo, em re-

união (59,4%) e através de email (35,0%1.

De acordo com76,0yo dos diretores e 60,3% dos docentes, foram previstas a mon¡tor¡zação e

a avaliação desse plano/modelo. A esta questão 34,O% dos docentes responderam Nôo sei. Segundo

os diretores, essas monitor¡zação e avaliação basearam-se, fundamentalmente, em reuniões de do-

centes, no final de cada período letivo, e/ou na apl¡cação de inquéritos a encarregados de educação,

a alunos e a docentes, no final do ano letivo.

A maioria dos inquiridos (54,8% dos diretores eSL,OTo dos docentes) respondeu que a sua

escola criou uma equipa para efeitos de monitorização e de avaliação desse plano/modelo e 4O,2Yo

dos docentes responderam Nõo sei.

De acordo com os inquiridos (42,3% dos diretores e 69,4Yo dos docentes), nos últimos 12 me-

ses, a sua escola promoveu formação específica sobre educação online ou à distância. Questionados

os docentes se, nos últimos L2 meses, frequentaram alguma formação específica sobre educação

online ou à distância,77,OTo responderam Sim. De mencionar ainda que, dos docentes que respon-

deram afirmativamente,96,0Yo exerciam funções numa escola da rede pública.
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Durante o funcíonamento das atividades letivas e formativas, os dados apurados, que se apre-

sentam na tabela segu¡nte, indicam que os pois e encorregados de educaçõo e/ou outros familiares

dos olunos roromente tinham ocesso do ¡nter¡or do escolo. Os pois e encorregodos de educoção, pes-

sool docente e técnicos especializodos, pessoal não docente e os alunos forom sempre informados de

todos os olteroções na orgonização e funcionqmento do escolo. Também foi possível apurar que nos

procedimentos odministrativos privilegiou-se sempre a vio digitol. No contocto com os encarregodos

de educoção privilegiou-se sempre o via digitol ou telefone e os reuniões com os encørregados de

educação e/ou com o pessool docente e/ou com o pessool não docente foram sempre individuais ou

em pequenos grupos. Por fim, dentro do recinto escolor, todos cumprirom sempre com o uso de mós-

coro, o higienizoçõo dos mãos e a etiqueta respirotório.

Tabela 4 - Funcionomento dos otividodes letivas e formotivas

Durante o funcionamento das atividades
letivas e formativas:
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os pais e encarregados de educação são

informados de todas as alterações na or-
ganização e funcionamento da escola.

o pessoal docente e outros técnicos espe-
cializados são informados de todas as al-

terações na organização e funcionamento
da escola.

o pessoal não docente é informado de to-
das as alteraçöes na organização e funcio-
namento da escola.

os alunos são informados de todas as alte-
rações na organização e funcionamento
da escola.

nos procedimentos administrativos privi-
legia-se a via digital.
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no contacto com os encarregados de edu-
cação privilegia-se a via digital ou tele-
fone.

as reuniões com os encarregados de edu-
cação e/ou com o pessoal docente e/ou
com o pessoal não docente são individuais
ou em pequenos grupos.

dentro do recinto escolar, todos cumprem
com o uso de máscara, com a higienização
das mãos e et¡queta respiratória.
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Ao longo do ano letivo 2020/2021, o regime de ensino implementado foi, na esmagadora mai-

oria (95,2% dos diretoreseS4,gyo dos docentes), o regime presencial, seguindo-se o regime não pre-

sencial (53,8% dos diretores e 62,8yo dos docentes) e o regime presenc¡al em simultåneo com o re-

gime não presencial (44,2% dos diretores e 47,tyo dos docentes). De acordo com os inquiridos, a

situação menos frequente foi a implementação do regime misto em simultâneo com o regime não

presencial, uma vez que somente IO,6yo dos diretores e I2,5yo dos docentes selecionaram esta op-

ção. Os dados apurados encontram-se registados na tabela que se segue:

Tabela 5 - Regimes de ensino implementados no ano letivo 2020/2021

Neste âmbito, importa referir que, ao longo do ano escolar 2O2O/2O2L, do total de escolas que

responderam ao QA:

o 27,9To estiveram sempre em regime presencial;

Projeto 70.7

Planeamento, orgonízoção e luncionamento dos escolq em tempos de

pandemío - Relatório final

8.4. REGTMES DE ENsrNo tMptEMENTADoS

Regime m¡sto em simultâneo com o regime não presencial
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42j% das escolas, implementaram o regime presencial, o regime não presenciale o regime

presenc¡alem simultâneo com o regime não presencial;

os valores referidos (27 ,9% e 42,3%) säo, praticamente todos, relativos a escolas que inclu-

íam as valências de educação e do l"e ciclo do ensino básico;

29,ïyo das escolas tiveram de implementarvários regimes de ensino, incluindo o regime

misto;

das escolas referidas anteriormente, a esmagadora maioria era respeitante aos 2e e 3e ci-

clos do ensino básico e ensino secundário.

No funcionamento das atividades letivas e formativas, de acordo com os diretores e com os

docentes, as plataformas e as ferramentas eletrónicas mais utilizadas foram o Microsoft Teams

(69,2% dos diretores e 68,2%o dos docentes), seguindo-se a Escola Virtual (56,7% dos diretores e

44,5% dos docentes) e a Plataforma Zoom (25,0% dos diretore s e 25,3Yo dos docentes). A Plataforma

Google Hangouts foi a menos utilizada.

No que concerne aos procedimentos previstos nos questionários no âmbito da organização

e funcionamento das atividades letivas e formativas, os dados apurados apresentam-se na tabela que

se segue:

Tabela 6 - Organizaçdo e funcionamento das otividodes letivas e formativos em regime misto e/ou não presen-

cial

Projeto 10.1

Planeomento, organizqção e f uncionomento dos escolo em tempos de

pandemia - Relotório f inal

a

a

a

o

8.5. MErosrEct'rolóclcos Nos REGTMES Msro r/ou nÃo pn¡s¡ucr¡l

8.6. Onea¡¡rzeçÃo r run¡cror'lAMEr{To DAs ATTvTDADEs rETlvAs E FoRMATTvAs Nos REGTMEs nntsro r/ou ruÃo pResrncnl

foi criado um email oficial para cada elemento da comunidade educativa para co-
mu nicação, designadamente, entre professor-a lu nos-professor.

foi criada uma equipa de apoio aos docentes.

foram implementadas parcerias com entidades externas.

foram tidas em conta as características da comunidade escolar, quer ao nível de

equipamento tecnológico, quer ao nível das suas competências digitais.

Na organização e funcionamento das atividades letivas e formativas em regime
misto e/ou não presencial:

67,3Yo

50,0o/o

29,8o/o

85,6%

Diretores

68,9%

44,Ùyo

t6,syo

85,Lyo

Docentes
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Outro.

foram contempladas todas as componentes curriculares inscritas na matriz curri-
cular, nos horários dos alunos.

foi ajustada a duração da carga horária semanal das componentes curriculares.

foi definido um horário para atendimento aos encarregados de educação.

foram reorganizados os horários escolares.

foram utilizados blogs e/ou redes sociais para comunicar com os alunos

foram utilizados outros canais de comunicação simples (por exemplo, o telefone)
com os alunos.

t6,3yo

61,s%o

43,3%

58,7%

58,7Yo

34,6yo

68,3%

2,8yo

53,gYo

44,syo

45,6Yo

55,3Yo

26,6Yo

57,2yo

De acordo com a esmagadora maior¡a dos inquiridos, na organ¡zação e funcionamento das

atividades letivas e formativas, em regime misto e/ou näo presencial, forom tidos em conto os coroc-

terísticos da comunidode escolor, quer oo nível de equipomento tecnológicot quer oo nível dos suos

competêncios digitois. Como também uma grande maioria respondeu que fo¡ cr¡ddo um email oficiol

para cada elemento do comunidode educativo paro comunicoção, designodqmente, entre professor-

olunos-professor. Os dados também demonstram que algumas escolas recorreram a pørcerias com

entidodes externos e à utilizaçäo de blogs e/ou redes sociois pora comunicar com os olunos.

Relativamente ao planeamento e operacionalização das atividades letivas e formativas, cons-

tatámos que as sessões síncronos, as sessões ossíncronos e o trobolho autónomo dos alunoss foram

dos mecanismos mais contemplados.

8 Como previsto no Ofício-Circular n.p 78/2O2O, da DRE, de 2I/07/2O2O, entende-se por trabalho autónomo. oquele que é definido pelo
docente e reolizodo pelo aluno sem a presenço ou intervenção daquele; sessõo ossíncrono. oquelo que é desenvolvido em tempo não real,
em que os olunos trabolhom outonomømente, ocedendo o recursos educativos e formativos e o outros moteriois curriculores d¡spon¡biliza-
dos numa plataÍorma de aprendizagem online, bem como a ferromentas de comunicoção que Ihes permitem estabelecer interoçõo com os
seus pares e docentes, em torno das temúticos em estudo; sessão síncrono. øquela que é desenvolvida em tempo reol e que permite oos
alunos interogirem online com os seus docentes e com os seus pores paro porticiparem nos at¡vidodes letivos, esclorecerem as suøs dúvidas
ou questões e opresentorem trobolhos. (sublinhado nosso).
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Tabela 7 - Meconismos contemplodos

Outro

Um horário para esclarecimento de dúvidas dos alunos.

As medidas de apoio definidas para cada aluno.

Trabalho autónomo dos alunos.

Sessöes assíncronas.

Sessões síncronas.

Mecanismos contemplados:

24,Ùyo

49,Oyo

52,9%

75,Ùyo

7t,2yo

76,Oyo

Diretores

3,ryo

40,4yo

50,5%

77,7yo

79,3%

93,0%

Docentes

Os resultados apurados nos questionários e expostos na Tabela 8 demonstram que os inquiri-

dos foram consensuais nas suas respostas, sendo possível verif¡car que as atividades a desenvolver

pelos alunos basearam-se, designadamente, na revisão e consol¡doção dos conteúdos onteriormente

ministrodos e na introdução de novos conte(tdos progromóticos. De referir que 3L,6% dos docentes

assinalaram a opção As atividodes a desenvolver pelos olunos privilegiam o trabolho interdisciplinor.

Tabela 8 - Atividodes o desenvolver pelos alunos

Na monitorização e avaliação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, mais de metade

das respostas (55,8% dos diretores e 54,7Yo dos docentes) indicaram que as escolas redefiniram e

ajustaram os cr¡térios de avaliação. Uma grande ma¡oria dos inquirid os (65,4% dos diretore s e77 ,9yo
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consideram os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos.
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privilegiam o trabalho interdisciplinar
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baseiam-se na revisão e consolidação dos conteúdos anteriormente ministrados

As atividades a desenvolver pelos alunos:

t9,2y,

7t,2yo

67,3yo

74,0%;"

5t,oyo

60,6%

66,3%

Diretores

2,6y"

62,7yo

76,4yo

63,7Yo

31,6%

72,6%

68,4%

Docentes
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dos docentes) também respondeu que faz¡a o registo semanal das tarefas realizadas no âmbito das

sessões síncronas, assíncronas e trabalho autónomo, recolhendo evidências da participaçäo dos alu-

nos, assim como, registava a assiduidade dos alunos. De referir ainda que, entre os 2O,2% dos dire-

tores que assinalaram Outro, cerca de I4,O% afirmaram que os regimes misto e/ou não presencial

não se aplicavam à sua realidade.

Tabela 9 - Monitorizoção e ovalioção das aprendizagens dos alunos

Ainda no concernente à avaliação das aprendizagens, as respostas dos inquiridos foram idên-

ticas e referiram que os encarregados de educação tomaram conhecimento da avaliação sumativa

do(s) seu(s) educando(s) sobretudo através de emøil, das plataformasTeoms e Pløce, e de reunião

presencia l, previamente agendada.

Relativamente às questões previstas nos questionários, no âmbito da educação inclusiva,

32,4% dos docentes responderam Não sei. Os dados apurados (60,6% dos diretores e 49,4%o dos do-

centes) indicaram que o apoio aos alunos pqra quem foram mobilizadas medidos seletivas e odicio-

nois, de ocordo com o plano de trobalho estobelecido pelo Equipo Multidisciplinor de Apoio ù Educa-

ção lnclusiva (EMAEI), foi assegurodo em regime presencial, solvoguardando-se os orientoções das

dutor¡dades de søúde. Os dados revelaram (62,5% dos diretores e 4O,0To dos docentes) que a EMAil

assegurou o acomponhamento oos docentes, com visto q uma adequado utilizaçõo pelos alunos das

ferromentos e recursos digitois necessórios à operocionolizoçõo das odoptoções curriculores e ao de-

senvolvimento das competêncios e aprendizagens identificodas no Relotório Técnico Pedogógico.

Por outro lado, 32,7To dos diretores e 24,3Yo dos docentes referiram que forøm ossegurodos

presencialmente os opoios prestodos por técnicos aos olunos poro os quais forom mobilizados medi-

Projeto 10.7
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faz o registo de assiduidade dos alunos

faz o registo semanal das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas, as-
síncronas e trabalho autónomo, recolhendo evidências da participação dos alu-
nos.

redefiniu e ajustou os critérios de avaliação

A escola:

20,2yo

73,t%o

65,4yo

55,$yo

Diretores

3,7yo

77,1%

77,8yo

54,7yo

Docentes
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dos adicionois, bem como, 14,4% dos diretores e l-8,0% dos docentes assinalaram que os apo¡os pres-

todos no Centro de Apoio à Aprendizogem, no volência de unidade especiolizoda, forom assegurodos

presenciolmente oos alunos poro os quo¡s forom mobilizodas med¡das adicionois.

No âmbito das ofertas profissionalizantes, cursos artísticos espec¡alizados e cursos científico-

-tecnológicos,7O,2%o dos diretores e 34,4Yo dos docentes assinalaram Situação nõo oplicóvel e ainda

42,3o/o dos docentes afirmaram Não sei. Assim, entre as respostas obtidas, constatámos que 17,3%

dos diretores e 2},3yo dos docentes selecionaram a opção os ciclos formotivos dos ofertos profissio-

nolizontes de nível bósico e secundório, a formoção prótica ou o formação em contexto de trabalho,

previstos nas motrizes curriculores dos respetivos c.lrsos, estão o ser realizodas presenciolmente.

Como também foi selecionada a opção os disciplinos ou unidades de formação de curto duração de

noturezo prótico e o formoção em contexto de trobolho, que requerem o utilizoçõo de espoços, ins-

trumentos ou equipomentos específicos, têm assegurodo o regime presenciol, por 15,4o/o dos direto-

res e L2,5/o dos docentes. A opção os ciclos formotivos das ofertos profissionolizontes de nível bósico

e secundório, o formação prático ou a formoção em contexto de trobolho, previstos nos motrizes

curriculares dos respetivos cursos, estõo o ser realizodos otrovés de prótica simuloda foi selecionada

por7,7Yo dos diretores e 6,70/o dos docentes.

Todas as restantes opções previstas no contexto das ofertas profissionalizantes, cursos artísti-

cos especializados e cursos científico-tecnológicos obtiveram resultados situados entre I% e 4To.

Cerca de 47,tyo dos diretores e de 24,9% dos docentes responderam que o ensino em regime

misto não se aplicou na sua escola, ou deixaram a resposta em branco.

Entre as respostas registadas em ambos os questionários, as mais frequentes apontaram como

constrangimentos, especialmente, os falhas da internet, a falta de equipamento e a desigualdode no

acesso às tecnologiøs por parte dos alunos. Os docentes também mencionaram o facto de terem de

usor o seu equipomento informático pessool.

A indisponibilidode de horório por parte dos pais e a dificuldode dos encorregodos de educoção

no ocompqnhamento aos seus educandos nos sessões síncronos e assíncronas foram constrangimen-

tos assinalados. Do mesmo modo, foi indicado pelos inquiridos o dificuldade de conciliação do regime

e

Projeto 70,7

Planeamento, otgonízøção e funcionomento dos escolø em tempos de

pandemìø - Relatório final

8.10. OFERTAS pRoFtssroNALrzANTEs, cuRsos eRfsncos EspEclAuzADos E cuRsos crEt¡tfplco-recnolócrcos Nos REGTMES

ursro e/ou rrrÃo PRESENoAT

9. CONSTRANGIMENTOS E POTENCIALIDADES DOs REGIMES MISTO E/OU N¡\O PRESE[ICIAL

9.1. CoNSTRANGIMENToS E PoTENCIAIIDADES DO REGIME MISTO

R27



Secretæia Regional
de Educaçáo, Ciência e Tbcnologia
ln6psçáo Regional de Educaçáo

presenciolcom o reg¡me nõo presencial, no que concerne à gestão dos horários quer dos alunos, quer

dos docentes, e estes ainda referiram a sobrecorgo de trobalho.

Os respondentes também indicaram constrangimentos relacionados com o processo ens¡no-

-aprendizagem, designadamente, dificuldades no ocompanhqmento individualizado e em ocompo-

nhor os diferentes ritmos dos alunos que estão em coso, bem como a falta deautonomio, interesse,

empenho e porticipoção dos alunos.

De referir ainda que os inquiridos indicaram como constrangimento a folto de convívio e de

interoção social entre alunos.

Relativamente às potencialidades do ensino em regime misto, os inquiridos apontaram o facto

de este regime diminuir o risco de contágio do doenço COVID-L? e potencior o outonomiq e o respon-

sobilidode dos olunos.

De acordo com os inquiridos, o ensino em regime misto, por um lado permitiu o contacto com

o oluno e/ou os encorregodos de educação, por outro lado possibilitou que os olunos consolidossem

e odquirissem novos aprendizagens. Também foi referido que este regime de ensino potenciou as

competências digitais dos alunos.

Cerca de 76,3% dos diretores e de 9,1%o dos docentes não apontaram constrang¡mentos ao

regime não presencial ou afirmaram que este não era aplicávelà sua realidade.

Dos constrangimentos indicados ao regime não presencial, os mais recorrentes mencionaram

as folhas no acesso ù internet e a folta de meios tecnológicos. As dificuldodes no domínio das novos

tecnologias, por parte dos olunos, famílios, docentes e técnicos e o excesso de tempo no uso de meios

tecnol ógicos foram, igualmente, constrangimentos apontados.

Relativamente aos pais e encarregados de educação também foram assinalados constrangi-

mentos, designadamente, a dificuldade em concilior a atividode profissionalcom o opoio aos educon-

dos, a intervenção inapropriado, a falto de disponibilidade no qcomponhomento oos olunos e ainda a

dificuldode em ocompanhar os olunos.

No âmbito do processo ensino-aprendizagem, foram sobretudo os docentes que mais cons-

trangimentos apontaram relacionados, essencialmente, com a autonomia, a atenção, a concentra-

ção, a motivação, a assiduidade, a responsabilidade e a participação dos alunos. Também referiram

que muitos alunos nõo ligovam o cômara e que se sentiom pouco à vontode a falar peronte umo

cômaro e que o facto de eles terem as cômoras desligodas nõo nos permitindo sober se estovdm ou
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não dtentos. Por outro lado, os docentes sentiram dificuldade na eloborqçõo de atividades extrocur-

riculores, no odaptqçõo oos diferentes r¡tmos de oprendizogem, na gestdo do tempo de preporoçõo

dos moteriors. De igual modo, referiram a impossibilidqde do ocomponhamento individualizodo dos

olunos, especialmente, com dificuldodes de oprendizogem e dificuldodes imensos pora trobolhor com

qlunos com medidos de apoio ò oprendizagem e ù inclusão. Alguns docentes também referiram sentir

dificuldades em fozer um ocomponhomento e monitorização eficozes do trabalho dos alunos e con-

sideraram que neste regime de ensino a avaliaçäo não é fidedigno, nem credívele não se ter o certeza

se é o oluno que responde òs questões.

De acordo com os inquiridos, o regime não presencial conduziu ao aumento das desiguoldqdes

sociois por vio do desequilíbrio no ocesso à oprendizogem, assim como desigualdades de acesso oos

meios tecnológicos e desiguoldode de recursos e suporte fomilior.

Outros constrangimentos apontados concernem à folto de sociolizoção, ao isolamento dos olu-

nos e que nõo hó interoção social entre os diferentes intervenientes no processo educotivo.

Aproximadamente 22,1% dos diretores e 24,LYo dos docentes não reconheceram quaisquer

potencialidades ao regime de ensino nâo presencial ou afirmaram que a situação não era aplicável à

sua realidade.

Entre os respondentes, uma das potencialidades mais apontadas ao regime de ensino não pre-

sencialfoi o desenvolvimento da responsobilidode e do autonomio dos olunos, assim como um moior

envolvimento dos pais/famílias nas aprendizagens dos alunos.

De acordo com os inquiridos, o ensino não presencial permitiu, por um lado que todos os alu-

nos continuossem o seu percurso escolor, por outro lado um crescimento profissionol dos docentes.

Outra das potencialidades apontadas ao ensino não presencial foi o facto de este ter sido po-

tenciodor de digitalizaçõo do ensino dotondo os intervenientes de melhores copacidades de utilizoção

d as fe rro me ntos d ig ita is.

O acesso o novos materiois pedogógicos, a focilidade de portilha de documentos, a partilha de

resoluções de tarefas e a gestão flexível e personolizodo do tempo foram, de igual modo, potenciali-

dades mencionadas.

O regime não presencial também foi apontado como uma mois-volia, no sentido de proteger

olunos e docentes, durante o pandemio, de ajudar o controlar a pandemia e ainda de dor continui-

døde às oulos e chegor o todos os olunos em tempos de pandemio.
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III. CONCLUSOES

10. CnnncrenrzAção DAs EscorÁs E oos rNeurRlDos

- A RAM contabíliza um total de L52 escolas, 91 da rede pública e 61- da rede privada.

- Responderam ao questionário Ploneomento, orgonizoçõo e funcionamento dos escolas em

tempos de pandemio 104 diretores, uma resposta por escola, o correspondente a 68,4%o dos estabe-

lecimentos da RAM, 68 (65,4%) da rede pública e36 (34,6%) da rede privada.

- A grande maioria dos diretore s (73,tYol afirmou que a sua escola dispunha de oferta educativa

e formativa nas valências da educação e no âmbito do 1s ciclo do ensino básico; e em 22,t%o das

escolas essa oferta educativa e formativa distribuía-se pelos 2e e 3e ciclos do ensino básico e ensino

secundário.

- 42,3yodos diretores situavam-se no intervalo entre os 40 e os 49 anos de idade e 4O,4Yo en-

contravam-se entre os 50 e os 59 anos.

- 3L,6% dos diretores estavam no intervalo entre os 16 e os 20 anos de carreira docente.

- Ao questionário .4s escolas em tempos de pandemio, no perspetiva dos docentes responde-

ram 1954 docentes, o correspondente a32,5% do universo total, l-805 dos docentes da rede pública

e 149 da rede privada.

- A maioria dos docentes (51,9%) situava-se entre os 40 e os 49 anos.

- 52,O% dos docentes estavam entre os 16 e os 25 anos de carreira docente.

-24,9% dos inquiridos eram docentes do 3e ciclo do ensino básico,2O,5% do ensino secundário

e t3,8%o do 2e ciclo do ensino básico.

- IO,2% dos docentes eram titulares de turma do Le ciclo do ensino básico; LO,O% eram docen-

tes das atividades de complemento educativo e/ou de enriquecimento curricular e LO,6%o dos inqui-

ridos eram docentes titulares de turmae da valência de educação.

- Responderam ao QB 6,2% de docentes de educação especial.

PIøno de contingênciø pdrd d COVID-79

- As escolas procederam à elaboração, atualização e divulgação do Plano de Contingência para

a COVID-19, seguindo as medidas e orientações emitidas pela Secretaria Regional de Educação, Ciên-

cia e Tecnologia através da DRE e pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

9 o termo turmo inclui os grupos de crionços do educoção de infância e grupos de ølunos dos outos níveis de ensíno que as escolos tenham
criado - cÍ. página 11.
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- Para efeitos de divulgação do Plano de Contingência para a COVID-l-g aos elementos da co-

munidade educativa foram privilegiados a página de internet da escola, o emoile a afixação em locais

visíveis do recinto escolar.

- Mais de metade dos diretores (51,,9%l e dos docenles (57 ,2%l afirmou que a escola promo-

veu, entre outras ações, sessões de informação/sensibilização para a comunidade escolar, sobre a

COVID-l-g, nos últimos 12 meses.

- 42,7% dos docentes frequentaram algumas dessas ações, sessões de informação/sensibiliza-

çäo.

Organização

- Constatámos que em 69,2%odas escolas nenhuma das turmas de 1e, 5e e 10s anos de escola-

ridade ultrapassava o limite máximo de 23 alunos, como recomendado na alínea a) do n.e 2 do Ofício-

Circular n.s 78/2O2O, de 2! de julho, da DRE10.

- Apurámos que em 63,syo das escolas, durante as atividades letivas e formativas, os alunos de

cada turma nunca se misturavam com alunos de outras turmas.

- Os horários escolares foram organizados de formo o evitor contocto com outros turmas em

92,3% das escolas.

- Cerca de 89,4% das escolas atribuíram uma única sala ou espaço a cada turma.

Plano de otuação

- 78,8% dos diretorese6S,gYo dos docentes responderam que a sua elaborou um plano de

atuação que potenciasse a recuperação, a consolidação e o desenvolvimento das aprendizagens pre-

vistas para o ano letivo de2020/2021e promovesse o sucesso educativo.

- As metodologias e estratégias pedagógicas aí definidas foram, essencialme nte, o opoio pedo-

gógico e a consolidoção das aprendizagens do ono anterior.

- 19,7% dos docentes responderam Nõo sei à questão se a sua escola tinha elaborado esse

plano de atuação.

- 2L,2% dos diretores afirmaram que a sua escola não elaborou o plano de atuação, essencial-

mente porque a foixo etório assim nõo justificou.

10 Ver nota de roda número 7 na 18.
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Plano de implementação

- No âmbito do seu plano de contingência, a esmagadora maioria das escolas(9!,3% dos dire-

tores e 9L,3% dos docentes) elaborou um plano/modelo que previa o protocolo e os mecanismos de

açäo e intervenção necessários à implementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não

presencial) e a eventual necessidade de transição entre os mesmos durante o ano letivo.

- Na elaboração desse plano/modelo os elementos mais envolvidos e auscultados foram os

docentes e os técnicos especializados e os menos envolvidos foram os alunos.

- As escolas divulgaram esse plano/modelo, essencialmente, através de emoil, a sua página de

internet e a sua afixaçäo em locais visíveis do recinto escolar.

- A maioria das escolas criou uma equipa para efeitos de monitorização e de avaliação desse

plano/modelo.

Formoção

- De acordo com os inquiridos, as escolas promoveram e77,OYo dos docentes frequentaram

formação específica sobre educação online ou à distância, nos últimos 12 meses.

Funcionamento das øtividodes letîvas e formativas

- Durante o funcionamento das atividades letivas e formativas, os dados apurados indicaram,

designadamente que os pais e encarregodos de educoçõo e/ou outros familiares dos alunos rora-

mente tinham ocesso ao interior da escola; os elementos do comunidade educativo forom sempre

informodos de todos as alteroções no organizaçõo e funcionomento do escolo e, dentro do recinto

escolar, todos cumpriam sempre com o uso de máscara, com o higienizaçõo das mãos e etiqueto

respiratório.

Regimes implementados

- Ao longo do ano lelivo 2O2O/2O21, 27,9% das escolas estiveram sempre em regime presen-

cial;42,3% das escolas implementaram o regime presencial, o regime não presencial e o regime pre-

sencial em simultâneo com o regime não presencial;e29,8% das escolastiveram de implementar

vários regimes de ensino, incluindo o regime misto.
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Meios tecnológicos no regime misto e/ou não presenciol

- As plataformas e as ferramentas eletrónicas mais utilizadas foram o Mícrosoft Teams, a Escola

Virtual e a Zoom. A plataforma menos utilizada foio Google Hangouts.

Organização e funcionamento das atividodes letivas e formotivos no regíme misto e/ou não presen-

- De acordo com a esmagadora maioria dos inquirid os, forom tidos em conto os cdracterísticas

do comunidode escolor, quer oo nívelde equ¡pomentotecnológico, quer ao níveldos suos competên-

cios digitois.

- Algumas escolas recorreram o porcerios com entidodes externqs.

- Também recorreram ù utilização de blogs e/ou redes sociais poro comunicor com os alunos.

Planeamento e operacionalizoção dos atividades letivas e formotivas no regime misto e/ou não
presencial

- Uma grande maioria dos inquiridos indicou que os sessões síncronos, os sessões ossíncronos

e o trobolho outónomo dos olunos foram contemplados no planeamento e operacionalização das

atividades letivas e formativas.

- De acordo com os inquiridos, as atividades a desenvolver pelos alunos boseovom-se no re-

visão e consolidaçõo dos conteúdos anteriormente ministrados; contemplovam o introduçõo de novos

conteúdos progromóticos; otendiom às coracterísticos dos olunos (potenciolidodes e frogilidodes);

foram orientodos pelos docentes dos respetivas disciplinos e considerovom os diferentes ritmos de

apre nd izoge m dos ol u nos.

-3l,6yo dos docentes referiram que as atividades a desenvolver pelos alunos privilegiaram o

traba lho i nte rdisci pli no r.

Monitorízação e øvaliação das øprendizcrgens no regime misto e/ou não presencial

- Na monitorização e avaliação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, mais de metade

das escolas redefiniu e ajustou os critérios de avaliação.

- As escolas fizeram o registo semanal das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas,

assíncronas e trabalho autónomo, recolhendo evidências da participação dos alunos, assim como

fizeram o registo da sua assiduidade.

- Os encarregados de educação tomaram conhecimento da avaliação sumativa do(s) seu(s)

educando(s) sobretudo através de emoil, das plataformasTeams e Place, e de reunião presencial,

reviamente ada
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Educação inclusivo

- A maioria dos inquiridos respondeu que foi assegurado em regime presencial, salvaguar-

dando-se as orientações das autoridades de saúde, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas

medidas seletivas e adicionais, de acordo com o plano de trabalho estabelecido pela EMAEI.

- A EMAEI assegurou o acompanhamento aos docentes, de acordo com 62,5yo dos diretores e

de 40,0% dos docentes.

Ofertas profissionolizontes, cursos artísticos especiolizados e cursos científico-tecnológìcos

- Na questão relacionada com as ofertas prof¡ssionalizantes, cursos artísticos especializados e

cursos científico-tecnológicos, em regime misto e/ou não presencial, TO,2Yo dos diretores e 34,4%o

dos docentes assinalaram Situoção não aplicóvel, e ainda 42,3% dos docentes selecionaram a opção

Não sei.

- Apurámos que o formoçõo prótico ou a Íormqçõo em contexto de trobalho, previstos nos

motrizes curriculares dos respetivos cursos, estõo o ser reolizodas presenciolmente (17,3% dos dire-

tores e 2O,3% dos docentes) e também que estõo a ser reolizodos otravés de prótico simulodo (7,7%

dos diretores e 6,7Yo dos docentes).

Constrangimentos e potenciolidades do Regime Misto

- Cerca de47,L% dos diretoresede24,gYo dos docentes responderam que o ensino em regime

misto não se aplicou na sua escola ou deixaram a resposta em branco.

- Os constrangimentos apontados relacionaram-se, essencialmente, com os recursos tecnoló-

gicos; a dificuldode de os pois e encarregodos de educação acomponharem os seus educondos; a

dificuldade dos docentes em dorem umo resposto e um acompanhomento individualizados aos alunos

com dificuldades de oprendizagem; e a falto de interação sociol entre os olunos.

- Como potencialidades do regime misto, as respostas mais frequentes salientaram: o diminu-

ição do risco de contógio da doenço COVID-79; o fomento da outonomia e do responsabilidode dos

olunos; o contacto com o aluno e/ou os encorregodos de educoçõo; o consolidaçõo e aquisição de

novas oprendizogens; e o desenvolvimento dos competêncios digitais.
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Constrangimentos e potenciolidodes do regime não presenciol

- Cerca de 76,3% dos diretores e de 9,I%odos docentes não apontaram constrangimentos ao

regime nâo presencial ou afirmaram que este não era aplicável à sua realidade.

- Dos constrangimentos apontados ao reg¡me não presencial, os mais frequentes menc¡onaram

as folhqs no ocesso à internet e a folto de meios tecnológicos, assim como as dificuldodes no domínio

dos novos tecnologios e o excesso de tempo no uso de meios tecnológicos; a dificuldade dos pais e

encarregados de educação em acompanhar os seus educandos; a folta de sociolização e o isolomento

dos olunos.

- No âmbito do processo ensino-aprendizagem, foram sobretudo os docentes que mais cons-

trangimentos apontaram, designadamente, a folto de outonomio, otenção, concentroçõo e motiva-

çõo dos olunos; o facto de que muitos alunos não ligavom o câmorø; a dificuldade no eloboração de

atividodes extracurriculares; a impossibilidode do ocomponhomento individuolizodo dos olunos, es-

peciolmente, com dificuldades de aprendizogem; as dificuldades em fozer um ocomponhomento e

monitorizoçõo eficozes do trobolho dos olunos e que o ovolioçõo nõo é fidedigno nem credível.

- Aproximadamente 22,Iyo dos diretores e de 24,L%o dos docentes não reconheceram quais-

quer potencialidades ao regime de ensino não presencial ou afirmaram que este não era aplicável à

sua realidade.

- As potencialidades mais apontadas ao regime não presencial foram, sobretudo, o desenvol-

vimento da responsabilidode e do autonomio dos olunos, assim como um moior envolvimento dos

pois/famílios nas aprendizagens dos alunos; a possibilidade de que todos os alunos continuossem o

seu percurso escolor e a proteção de alunos e docentes à propagação da COVID-19.

Do teor do presente relatório deverá ser garantida a sua divulgação junto dos estabelecimen-

tos de educação e ensino, das delegações escolares, da DRE e da The Standing lnternational Confe-

rence of lnspectorates (SlCl), a fim de tomarem conhecimento dos resultados obtidos e do contributo

para a melhoria do desempenho das escolas.
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