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1. Introdução 
 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à subsequente classificação do vírus como 
pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas 
presenciais, com adoção de um regime de ensino a distância, em todos os estabelecimentos, níveis e 
modalidades de ensino.  

Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, considerando a evolução da referida 
epidemia, estabeleceu medidas adicionais, relativamente à realização, avaliação e certificação das 
aprendizagens, em todos os níveis de ensino, incluindo a retoma parcial das aulas presenciais no 
ensino secundário, a 18 de maio, o regresso a atividades presenciais na educação pré-escolar, a 1 de 
junho, assim como o alargamento do calendário escolar, o cancelamento das provas externas no 
ensino básico, o adiamento dos exames nacionais e a sua aplicação apenas enquanto provas de acesso 
ao ensino superior. 

Esta contingência implicou adaptações imprevistas e profundas no trabalho das escolas. Neste 
sentido, logo a partir do final de março, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 
lançou a todas as escolas o convite para responder ao Questionário Estamos On com as Escolas: 
Conhecer para Apoiar, com o intuito de recolher, com regularidade, informações sobre como o ensino 
a distância e o apoio às crianças/alunos estavam a ser realizados, permitindo identificar necessidades 
e constrangimentos e, desta forma, adequar as políticas e a ação dos serviços educativos. A formação 
a distância dos dirigentes e docentes ou os diversos recursos disponibilizados no site Apoio às Escolas 
constituem exemplos de intervenções que beneficiaram da informação recolhida. Paralelamente, 
foram criadas equipas de apoio às escolas com docentes e técnicos com diferentes valências e 
enquadramentos institucionais, cuja ação foi orientada pelas necessidades, uma parte delas 
identificadas através deste questionário.   

Tratando-se de uma situação de emergência e cuja própria evolução se afigurava imprevisível, 
considerou-se importante, desde o início, que este retrato fosse dinâmico, permitindo observar a 
situação em diferentes momentos e, portanto, identificar tendências ao longo do período de 
suspensão das atividades presenciais. Neste sentido, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares 
endereçou três convites sucessivos às escolas, correspondendo a três fases fundamentais de recolha 
de dados: um momento inicial, no final de março, no decorrer das primeiras (e mais severas) semanas 
de confinamento; um segundo momento, no final de abril, que refletiu basicamente as soluções 
concretizadas pelas escolas no início do 3º período do calendário letivo; e, por fim, um derradeiro 
momento, em junho, nas últimas semanas do ano letivo e, no qual, foi possível já observar uma retoma 
parcial das atividades, nos casos da educação pré-escolar e do ensino secundário.  

Entre fases, o questionário conheceu ajustamentos, adaptando-se às medidas tomadas e à própria 
observação das necessidades e iniciativas das escolas, mas manteve um tronco comum de questões, 
o que permitiu a comparabilidade. Na última fase, foram também incluídas neste questionário as 
escolas portuguesas no estrangeiro. A partir destes dados, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação 
e Ciência foi então incumbida de realizar um estudo que permitisse reconstituir um retrato fiável e 
representativo da realidade escolar, em Portugal continental, acerca do modo como as escolas 
adequaram as suas estratégias e as suas práticas, de forma a continuar a assegurar a todos os alunos 
o direito à educação.  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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O presente relatório sistematiza, portanto, os principais resultados desse estudo, sendo 
complementado por uma descrição das principais medidas desenvolvidas pela administração 
educativa, entre março e julho, enquanto resposta aos constrangimentos colocados pela pandemia 
(em caixas sombreadas, em cada capítulo, e em anexo, no final do relatório). Esta sistematização 
beneficiou dos contributos da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, da Direção-
Geral de Educação e da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, sendo particularmente 
relevantes para compreensão de algumas das dinâmicas e tendências observadas nas escolas.  

A urgência de que se revestiu esta atividade, bem como as contingências que marcaram o período em 
que se desenrolou, não deixaram de ter algumas implicações nas opções metodológicas e na própria 
qualidade dos dados recolhidos (ver nota metodológica). Essa circunstância impõe limitações na 
profundidade da análise (por exemplo, nos níveis de desagregação da informação) e recomenda 
prudência na leitura dos resultados. Ainda assim, consideram-se os dados recolhidos, em particular, 
no caso das escolas públicas e das escolas profissionais privadas, um contributo útil e fiável para 
compreender a resposta educativa, num período tão crítico da nossa existência coletiva. 

Após a nota metodológica (capítulo 2), o relatório apresenta as respostas das escolas públicas às 
questões relativas à elaboração do respetivo Plano de Ensino a Distância, principal documento 
estratégico das escolas para organizar o seu trabalho educativo durante este período de suspensão 
das atividades letivas presenciais (capítulo 3). O capítulo 4 é o mais extenso do relatório e apresenta, 
em traços gerais, os resultados das questões relativas ao modo como as escolas públicas organizaram 
os processos de ensino, aprendizagem e avaliação das aprendizagens dos alunos, bem como de 
comunicação com alunos e encarregados de educação. 

Os restantes capítulos dizem respeito a alguns aspetos específicos do serviço educativo providenciado 
durante este período de emergência e de calamidade: as respostas no âmbito da educação inclusiva 
(capítulo 5); o recurso à iniciativa #EstudoEmCasa, que disponibilizou diariamente um conjunto 
alargado de conteúdos pedagógicos na televisão (capítulo 6); a organização das atividades a distância 
na educação pré-escolar (capítulo 7); e as soluções encontradas pelas escolas públicas na retoma das 
atividades letivas presenciais, no caso do ensino secundário (capítulo 8). O capítulo 9 apresenta 
sinteticamente os dados obtidos nas escolas profissionais privadas. Considerou-se mais clara a 
apresentação destes dados num capítulo distinto, por um lado, visto que as taxas de resposta obtidas 
neste segmento foram consideravelmente mais baixas (ver nota metodológica) e, por outro, porque 
se tratam de estabelecimentos de ensino de uma tipologia organizacional distinta e com uma oferta 
educativa também com especificidades próprias. Por fim, no capítulo 10, apresentam-se os resultados 
da monitorização diária do acolhimento de alunos dependentes de trabalhadores dos serviços 
essenciais e de refeições aos alunos abrangidos pela ação social escolar, duas respostas sociais que 
continuaram a ser asseguradas presencialmente por um conjunto de escolas públicas em todo o 
território nacional. 

Cabe recordar que estes foram meses dramáticos da nossa existência coletiva, colocando-se uma 
situação de emergência sanitária sem paralelo nas últimas décadas, e, portanto, os dados não podem 
deixar de ser lidos à luz destas circunstâncias. Em termos globais, o que se destaca é que, sem prejuízo 
de dificuldades, ora mais pontuais, ora em resultado de situações educativas e formativas mais 
específicas, a merecerem análise com recurso a outros instrumentos, o sistema educativo não entrou 
em rutura e conseguiu adaptar os seus procedimentos, de forma a continuar a dar uma resposta aos 
seus alunos, dentro de um quadro global de confinamento e de necessária suspensão das atividades 
presenciais, como salvaguarda da saúde pública. Particularmente relevante é a evolução muito 
positiva da maioria dos indicadores, entre as três fases de inquirição, o que reflete os esforços e as 
aprendizagens das comunidades educativas, de forma a criar soluções cada vez mais robustas e 
diversificadas, ao longo deste período de emergência, para continuar a assegurar os processos de 
ensino, aprendizagem e avaliação a todas as crianças e jovens.  
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2. Nota metodológica 
 

O presente relatório procura sintetizar os principais resultados do Questionário Estamos On com as 
Escolas: Conhecer para Apoiar, abrangendo o universo dos estabelecimentos de educação e ensino 
em Portugal Continental, de março a junho de 2020, com o objetivo de conhecer o trabalho efetuado 
pelos estabelecimentos de ensino, apoiar a tomada de decisão e identificar situações de fragilidade 
que beneficiassem de uma intervenção mais individualizada, por parte dos serviços do Ministério da 
Educação, no quadro das medidas de resposta à pandemia, entre as quais a suspensão temporária do 
ensino presencial e consequente implementação do ensino a distância.  

O questionário foi aplicado em três momentos sucessivos, durante o período referido, de forma a 
obter um retrato dinâmico sobre o modo como as escolas foram adotando e adequando estratégias, 
ante uma realidade inesperada, imprevisível e de enorme adversidade. Ou seja, todas as escolas foram 
inquiridas em cada uma das fases, permitindo observar evoluções no quadro global. O questionário, 
entre as três fases, sofreu pequenas alterações, no sentido de se adequar à legislação que foi sendo 
produzida, bem como às necessidades e iniciativas das escolas, providenciando assim uma informação 
mais rica, mas manteve um corpo comum de questões, o que permitiu a referida análise evolutiva:    

 A 1ª fase decorreu de 23 de março a 3 de abril, tendo sido alargada para permitir a correção 

de dados por parte das escolas até ao dia 22 de abril. Ou seja, em traços gerais, esta fase 

correspondeu ao período mais severo do confinamento e que, no caso do calendário escolar, 

correspondeu ao final do 2º período e à pausa letiva da Páscoa.  

 A 2ª fase decorreu de 23 de abril a 27 de abril, correspondendo ao início do 3º período na 

larga maioria das escolas. Esta fase de inquirição incluiu questões adicionais que decorreram 

da implementação de medidas de apoio às escolas e aos alunos que era importante 

monitorizar. Deste modo, foram incluídas questões relativas ao Plano de Ensino a Distância 

que as escolas foram solicitadas a realizar com o objetivo de programar a sua ação para o 3º 

período, tendo em vista a adoção integral de um regime de ensino não presencial. Foi ainda 

incluído um conjunto de questões relativamente à utilização do #EstudoEmCasa, cujos 

conteúdos foram disponibilizados na televisão pública, diariamente, a partir de 20 de abril. 

 A 3ª fase decorreu entre 4 de junho e 7 de julho, ou seja, durante as derradeiras semanas do 

calendário letivo, tendo como objetivo atualizar a informação das escolas, de forma a produzir 

um retrato o mais completo possível do universo das escolas, bem como uma perspetiva 

dinâmica que permitisse observar evoluções, num período da vida social e económica também 

ele já atravessado por um processo de estabilização e gradual “desconfinamento”, que, no 

caso da educação, correspondeu ao retorno a atividades letivas presenciais na educação pré-

escolar e nas disciplinas do ensino secundário sujeitas a exame nacional. 

Foi criada uma plataforma eletrónica, através da qual os diretores dos agrupamentos de escolas e das 

escolas não agrupadas foram convidados a responder. A recolha de informação complementar junto 

de docentes, alunos e encarregados de educação teria sido certamente enriquecedora, mas afigurou-

se inviável, dentro dos tempos, parâmetros e constrangimentos deste período. 

A tabela 1 (T1) sistematiza as taxas de resposta obtidas nas sucessivas fases e pelos diferentes tipos 

de escolas. Procurou-se inquirir todas as escolas com oferta de educação pré-escolar, ensino básico 

e/ou secundário, em funcionamento em Portugal continental. As “escolas respondentes” 

correspondem às que, efetivamente, responderam ao questionário. É importante considerar que a 
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aplicação do questionário decorreu num período dramático da vida social e económica, o que poderá 

explicar a não resposta por parte de algumas escolas, bem como as limitações à própria capacidade 

de insistência junto das escolas. 

Em todo o caso, as taxas de resposta na rede pública foram elevadas, em todas as fases de aplicação 

do questionário. Existe um pequeno decréscimo da taxa de resposta, na 2ª e 3ª fases, o que se poderá 

dever ao facto de algumas escolas terem assumido já ter respondido na 1ª fase, mas não coloca em 

causa a capacidade de os dados obtidos nos providenciarem uma visão global da resposta educativa, 

a nível nacional. Também no caso das escolas profissionais privadas e das escolas portuguesas no 

estrangeiro (públicas), as taxas de resposta, ainda que não sendo tão elevadas, são expressivas face 

ao respetivo universo, o mesmo já não ocorrendo nas restantes tipologias do sector privado ou nas 

escolas públicas tuteladas por outros ministérios, no qual as baixas taxas de resposta não permitem 

retirar conclusões dos dados obtidos. Por este motivo, o atual relatório cinge-se às respostas 

providenciadas pelas escolas públicas tuteladas pelo Ministério da Educação (que abrangem a larga 

maioria dos alunos do ensino básico e secundário), assim como pelas escolas profissionais privadas.  

 

T1. Escolas inquiridas, escolas respondentes e taxas de resposta 

Escolas Inquiridas Respondentes 

 Universo 1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 N.º N.º % N.º % N.º % 

Rede Pública 876 747 86 692 80 677 78 

Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas tuteladas pelo ME  811 742 91 691 85 674 83 

Escolas Portuguesas no Estrangeiro (públicas) 5 NA - NA - 3 60 

Rede Privada 4523 828 18 314 7 393 9 

IPSS ou equiparada com oferta educativa 1372 171 12 47 3 52 4 

Escolas do ensino particular e cooperativo 2948 535 18 171 6 243 8 

Escolas profissionais privadas 203 122 60 96 47 98 48 

 

É importante ter em conta que, de modo a tornar mais fácil a leitura, quando se refere “escola”, ao 

longo do presente relatório, está a referir-se a “agrupamentos de escolas” (AE) ou a “escolas não 

agrupadas” (ENA). Ou seja, no caso dos agrupamentos, podemos estar a referir-nos a vários 

estabelecimentos de ensino, em simultâneo, mas que fazem parte da mesma estrutura orgânica e têm 

uma Direção comum, tendo as respostas sido recolhidas sempre ao nível do agrupamento, no seu 

conjunto, e não por estabelecimento de ensino. Em algumas tabelas ou gráficos apresentados no 

relatório, devido a arredondamentos das percentagens, a soma dos valores poderá não corresponder 

exatamente a 100%. 

Por fim, convém frisar que as taxas de resposta, bem como o próprio método e instrumento de 

inquirição, têm limitações que resultam das contingências do período de emergência e calamidade no 

qual foi elaborado e aplicado. Ou seja, o questionário permitiu reconstituir uma visão global de como 

o ensino, a aprendizagem e a avaliação dos alunos (na rede pública) se adaptou a este período muito 

particular da nossa existência coletiva, mas análises de maior detalhe e profundidade carecem de 

outros quadros conceptuais e metodológicos, bem como de períodos de desenho, aplicação e análise 

necessariamente mais longos.  
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3. Plano de Ensino a Distância 
 

Na organização da resposta educativa à suspensão temporária das atividades letivas, cada escola 

elaborou o seu Plano de Ensino a Distância, de forma a adotar as metodologias mais adequadas tendo 

em conta o seu contexto. Desta forma, considerou-se relevante compreender as dificuldades 

observadas e também as opções assumidas na produção deste instrumento de planeamento por parte 

das escolas. 

De referir que esta questão não foi incluída na 1ª fase de aplicação do questionário, visto que no final 

de março ainda não existia uma orientação expressa para as escolas produzirem e aprovarem este 

documento. Segundo as respostas ao questionário obtidas na 2ª fase, no início do 3º período letivo, 

das 685 escolas que responderam ao questionário, 133 referiram necessitar de apoio para elaboração 

do Plano (19%), aspeto que foi atendido pelo Ministério da Educação, designadamente através de 

acompanhamento pelos mais de uma centena de professores que constituíram a designada brigada 

“Estamos ON com as escolas”. A mesma questão foi recolocada na 3ª fase, coincidente com o final do 

3º período, tendo as necessidades de apoio se reduzido para 9% (T2).  

 

T2. Escolas públicas que reportaram necessidades de apoio na elaboração do plano de ensino a 

distância 

  2.ª Fase 3.ª Fase 

  Nº % Nº % 

Não 558 81 609 89 

Sim 133 19 64 9 

Total 685 100 673 98 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 2ª e 3ª fases 

 

As escolas que revelaram dificuldades na elaboração deste documento estratégico, situaram-nas 

sobretudo ao nível da avaliação das aprendizagens (25%), da diversificação do trabalho com os alunos 

(15%) e das intervenções específicas no âmbito da educação inclusiva (15%).  

O questionário permitiu também caracterizar os aspetos constantes nos Planos de Ensino a Distância 

para cada um dos níveis de ensino, sendo possível observar que, já no final de abril (2ª fase), mais de 

90% das escolas incluíam, nos respetivos planos, aspetos relativos a: 

 Desenho do modelo E@D 

 Criação de circuitos de comunicação 

 Definição da mancha horária de trabalho com os alunos 

 Definição do papel das lideranças intermédias 

 Constituição de equipa de apoio para questões emergentes 

 Atividades de promoção do sentimento de pertença à turma/escola 

 Intervenções específicas no âmbito da educação inclusiva 

 Monitorização e regulação do plano 
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Por outro lado, cerca de um quarto das escolas não consideravam, no seu plano de ensino a distância, 

aspetos relacionados com a avaliação das aprendizagens dos alunos (G1), aspeto que emerge como 

particularmente sensível e que mereceu, neste questionário, algumas questões mais específicas, cuja 

análise se apresenta no capítulo 4. 

 

G1. Áreas abrangidas pelo Plano de Ensino a Distância, por nível e ciclo de ensino – Escolas 

Públicas (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª fase – Escolas da Rede Pública 

 

As respostas obtidas na 3ª fase do questionário permitem observar uma evolução relevante destes 

indicadores, refletindo um processo de amadurecimento e consolidação dos próprios planos de ensino 

a distância, ao longo do 3º período do ano letivo (G1). Desta forma, todos os itens previstos superaram 

os 95%, exceto a avaliação das aprendizagens dos alunos, que ainda assim apresentou um aumento 

face ao resultado obtido na 2ª fase. É certo que os dados relativos ao 1º ciclo revelam valores um 

pouco inferiores, em particular, quanto à educação inclusiva e ao sentimento de pertença, mas as 

diferenças são pouco pronunciadas. A informação recolhida, nesta fase, junto das escolas portuguesas 

no estrangeiro (públicas) permitiu observar um cenário bastante similar ao registado no país. 
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MEDIDAS 

Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais, a partir de 16 de março, foi publicado, 
a 26 de março, o Roteiro 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) 
nas Escolas, entre os quais se incluiu a importância da elaboração e implementação de um plano de 
ensino a distância. Com base neste documento, foi criado o Curso de Formação Docência Digital em 
Rede, para diretores, assessores e lideranças intermédias das escolas, fruto de uma parceria entre a 
Direção-Geral da Educação e a Universidade Aberta, tendo-se realizado duas edições deste programa, 
entre abril e junho de 2020, com a participação de aproximadamente 3400 formandos de todo o país.   

A publicação, a 13 de abril, do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, que estabeleceu medidas excecionais e 

temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito dos ensinos básico e secundário, 

veio formalizar a necessidade de as aprendizagens serem desenvolvidas através da modalidade de 

ensino não presencial, com recurso às metodologias que cada escola considerasse as mais adequadas 

e com base na elaboração e implementação do seu plano de ensino a distância. 

O diálogo entre as escolas e administração central foi reforçado pela disponibilização de uma 
plataforma, por parte da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, onde os diretores de escola 
puderam consultar respostas a perguntas frequentes e colocar novas questões, respondidas no prazo 
de 24 horas por cada serviço, em razão da matéria, garantindo-se assim um apoio rápido e eficaz a 
cada estabelecimento de ensino. 

Foi, entretanto, criada uma “brigada de apoio” que esteve, em permanência, ao serviço das escolas e 

que dedicou particular atenção às escolas que manifestaram necessidades de apoio na elaboração e 

implementação do seu plano de ensino a distância. Esta brigada designada “Estamos on com as 

escolas” foi composta por mais de uma centena de professores das Equipas Regionais da Autonomia 

e Flexibilidade Curricular, embaixadores do E-twinning e Laboratórios de Aprendizagem, 

embaixadores do Programa de Educação Estética e Artística e coordenadores interconcelhios da Rede 

de Bibliotecas Escolares. 

  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximized
https://www.dgeste.mec.pt/apoio-diretores-estamos-on/
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4. Estratégias de comunicação, ensino, aprendizagem e avaliação  
 

Uma dimensão central deste inquérito foi a de compreender como as escolas organizaram as 

atividades letivas a distância, tendo em conta que a generalidade dos estabelecimentos de ensino não 

tinha qualquer experiência anterior nesta área e teve de reorganizar, em muito pouco tempo, o seu 

modo de funcionamento.  

É interessante observar, entre os dois primeiros momentos de inquirição, um progresso muito 

significativo e positivo das práticas das escolas, independentemente dos níveis de ensino, ao nível da 

definição de um cronograma semanal de atividades com horários pré-estabelecidos. Assim, durante 

o período de duas semanas de paragem das aulas presenciais que antecederam o final do 2º período 

letivo, a maioria das escolas orientaram os seus esforços de organização do trabalho em contexto 

virtual através de contactos “ad hoc” com os alunos e os encarregados de educação, solicitando ou 

recomendando atividades, respondendo a dúvidas ou revendo trabalhos, muitas vezes sem horários 

definidos. Em todo o caso, a estabilização de um cronograma e a sua comunicação aos alunos 

abrangeu, logo nesta fase, todas as turmas de 1/4 ou 1/5 das escolas, dependendo do nível de ensino, 

observando-se uma estruturação mais célere do trabalho no ensino secundário (T3).  

Cerca de um mês depois, no início do 3º período, já cerca de 4/5 das escolas tinha estabilizado um 

calendário semanal de atividades de ensino a distância e dado conhecimento do mesmo aos alunos, 

observando-se ainda uma evolução positiva entre maio e o junho, tornando-se residuais os casos de 

escolas em que a maioria das turmas não contava ainda com um cronograma de trabalho. Este 

progresso revela uma expressiva capacidade de adaptação e reorganização revelada pelas escolas. 

Mas também revela a existência de um conjunto residual de escolas que não demonstraram essa 

capacidade, além de um número não negligenciável de escolas que, apesar de terem conseguido 

operar esta estruturação do trabalho na maioria das turmas, não deixaram de sentir dificuldades mais 

localizadas com determinadas turmas, situação cuja análise implicaria um estudo de maior detalhe. 

 

T3. Informação aos alunos sobre o cronograma de trabalho virtual com horários pré-estabelecidos 

– Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 

Todas as turmas 20 21 22 26 78 80 81 81 85 86 87 88 

Mais de 50% das turmas 27 27 28 35 12 11 11 12 9 8 8 8 

Menos de 50% das turmas 21 24 23 18 4 5 4 3 3 3 4 3 

Não 31 29 27 22 6 4 4 3 4 2 2 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

No que concerne à promoção de sessões de formação a distância e disponibilização de recursos para 

a autoaprendizagem dos docentes (T4), verificamos que o esforço das escolas na resposta às 

necessidades dos docentes de todas as turmas foi bastante significativo, logo no final de março (1ª 
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fase), com valores entre os 44% e os 48%, dependendo do nível de ensino, sendo que menos de ¼ das 

escolas não disponibilizaram qualquer tipo de formação ou recursos aos seus docentes.  

Este tipo de apoio cresceu ainda de forma muito significativa durante o mês de abril, abrangendo, na 

2ª fase, todas as turmas em ¾ das escolas. Mesmo nas escolas em que a formação a distância e a 

disponibilização de recursos não foi generalizada, a maioria providenciou-a à maior parte das suas 

turmas, tornando residual a percentagem de escolas que não ofereceu este tipo de apoio facilitador 

da implementação de práticas de ensino a distância.    

 

T4. Promoção de sessões de formação a distância ou disponibilização de recursos para 

autoaprendizagem dos docentes – Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 

Todas as turmas 46 44 46 48 73 73 73 74 75 74 75 76 

Mais de 50% das turmas 18 20 20 20 14 14 14 15 14 14 14 15 

Menos de 50% das turmas 11 13 13 12 6 8 7 6 7 8 7 6 

Não 25 22 21 19 6 6 5 4 5 4 4 3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

T5. Articulação entre as equipas educativas e os docentes nas dinâmicas de trabalho com os 

alunos – Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Ensino 

Sec. 

Todas as turmas 30 21 19 17 65 59 58 55 69 63 61 57 

Mais de 50% das 
turmas 

48 49 48 46 30 34 35 37 28 33 34 36 

Menos de 50% das 
turmas 

14 24 25 28 4 6 6 7 2 3 4 6 

Não 9 7 8 9 2 1 1 1 1 1 1 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

Esse esforço foi igualmente visível na implementação de práticas de articulação entre as equipas 

educativas e os docentes nas dinâmicas de trabalho com os alunos (T5). Com efeito, no final do 2º 

período, observou-se uma grande diversidade de situações a este respeito, predominando a situação 

em que essa articulação era assegurada na maioria das turmas, mas não em todas, estando ausente 

em menos de 10% das escolas. Este trabalho de articulação e coordenação foi reforçado ao longo do 

tempo, tendo mais do que duplicado o número de escolas em que se generalizou o trabalho 

colaborativo no seio das equipas educativas, durante o mês de abril. Na 3ª fase de inquirição, este 

valor ainda evoluiu positivamente, sendo residual o número de escolas em que essa articulação entre 

docentes não ocorreu. Ainda assim, a persistência de um número significativo de escolas que 
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reconhecem que essa articulação não abrangeu todas as turmas merece um estudo de maior 

profundidade.       

No que concerne ao trabalho com os alunos, nas diferentes disciplinas e nos vários níveis de ensino, 

verificou-se, desde o final do 2º período, uma capacidade generalizada das escolas para converter as 

suas atividades presenciais num regime de ensino a distância (T6). Ainda assim, observou-se 

igualmente uma evolução positiva do final de março para o final de abril, pois na primeira fase, cerca 

de 40% das escolas não conseguiram assegurar essa transição para todas as suas turmas, valor esse 

que desceu para cerca de 10% na 2ª fase e 8% na 3ª fase. A partir do início de maio, o ensino a distância 

com os alunos, nas diferentes disciplinas previstas no currículo, já ocorreu em todas as turmas, em 

cerca de 90% das escolas, e, como verificámos atrás, tornou-se progressivamente um trabalho 

organizado e planeado.  

 

T6. Práticas de ensino a distância com os alunos nas diferentes disciplinas – Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Todas as turmas 59 60 60 63 87 88 88 89 92 91 92 92 

Mais de 50% das turmas 34 36 37 35 12 11 11 10 8 8 8 7 

Menos de 50% das turmas 6 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

Não 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

T7. Cobertura de todas as áreas disciplinares no âmbito do ensino a distância - Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Todas as situações 45 34 34 40 83 82 81 84 88 88 87 90 

Mais de 50% das 
situações 43 49 51 52 15 16 16 14 11 11 12 9 

Menos de 50% das 
situações 8 11 11 5 1 1 1 2 0 0 1 0 

Não 5 5 4 4 1 1 1 1 1 0 0 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

É certo que a prática do ensino a distância não abrangeu sempre todas as disciplinas (T7). Contudo, o 

alargamento à totalidade das disciplinas é notório, se comparados os dados das três fases de 

inquirição. Assim, na 1ª fase, apenas uma minoria de escolas conseguiu assegurar que este trabalho 

envolvesse todas as turmas e todas as áreas disciplinares, revelando maiores dificuldades no 2º e 3º 

ciclos do ensino básico, etapas em que a matriz curricular prevê um maior número de disciplinas a 

frequentar por todos os alunos. Já no final de abril, a diferença entre níveis de ensino esbateu-se e em 

mais de 80% das escolas as práticas de ensino a distância envolveram todas as turmas e todas as 

disciplinas, valor que subiu para quase 90% em junho, sendo que as restantes escolas conseguiram 
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cobrir todas as áreas curriculares em mais de 50% das turmas, ou seja, os hiatos de oferta curricular 

foram pontuais (T7).  

Relativamente às taxas de participação no ensino a distância (T8), é possível observar também que a 

maioria dos alunos acompanhou as atividades de forma regular, logo a partir da 1ª fase, no final no 2º 

período, sendo esta taxa bastante superior no caso do ensino secundário. A maior autonomia destes 

alunos, a maior disponibilidade de meios digitais e um eventual esforço de envolvimento orientado 

para as turmas do ensino secundário poderão ser hipóteses explicativas para as diferenças registadas 

durante a 1ª fase.  

 

T8. Participação dos alunos nas atividades de ensino a distância – Escolas Públicas (%) 

  
1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Entre 76 e 100% 48 38 44 68 78 76 78 87 86 83 84 91 

Entre 51 e 75% 40 47 45 28 20 21 19 12 13 15 14 8 

Entre 26 a 50% 9 13 10 4 2 3 2 0 1 2 1 0 

0 a 25% 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

Se analisarmos os recursos educativos utilizados pelos docentes, no âmbito do ensino a distância, é 

possível observar uma vasta panóplia de estratégias, sendo que a maioria dos docentes recorreu a 

vários tipos de recursos, logo a partir do final do 2º período (T9). É interessante o facto de não se 

observarem diferenças significativas quanto aos recursos utilizados nos vários níveis de ensino, 

registando-se uma utilização mais intensiva dos vários recursos, entre as três fases de inquirição. 

 

T9. Recursos educativos utilizados pelos docentes – Escolas Públicas (%) 

  
1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Manuais físicos e virtuais 94 93 92 90 97 97 96 93 98 98 97 94 

Proposta de editoras online   87 88 88 84 92 92 91 87 93 94 93 89 

Recursos partilhados na internet 86 89 90 91 91 93 94 94 92 94 95 94 

Recursos construídos individualmente 88 92 93 94 95 96 96 96 95 97 97 96 

Recursos construídos coletivamente 55 50 55 54 70 67 74 69 76 70 76 69 

#EstudoEmCasa na na na na na na na na 55 49 44 na 

Outro 31 33 36 40 36 36 40 44 38 37 41 45 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 
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Assim, é possível constatar que o uso de manuais escolares, em formato físico e virtual, foi bastante 

generalizado, logo a partir do final de março. O mesmo se pode dizer quanto às propostas de editoras 

online, recursos partilhados na internet e recursos construídos individualmente, embora nestes casos 

seja observável algum incremento ao longo do 3º período. Por seu lado, é muito interessante observar 

o crescimento do número de escolas que documentou a mobilização pedagógica de recursos 

construídos coletivamente, assim como o recurso aos conteúdos televisivos no âmbito da iniciativa 

#Estudoemcasa ou ainda outros tipos de recursos. 

As estratégias de comunicação com os alunos foram também diversificadas, não apresentando 

grandes oscilações nos diferentes níveis de ensino. Foi generalizado, logo desde a 1ª fase, o recurso 

ao correio eletrónico, tendo sido também muito recorrente o uso de serviços de mensagem por 

internet (WhatsApp) e por telefone (SMS), enquanto canais de comunicação mais adequados para 

atividades assíncronas (T10). A utilização de plataformas de aprendizagem ou sistemas de 

videoconferência que permitem atividades letivas síncronas tiveram, na 1ª fase, maior expressão no 

3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, mas foram ao longo do 3º período também adotados 

pela generalidade das escolas, nas atividades do 1º e 2º ciclos do ensino básico. Os dados parecem 

revelar uma tendência para um maior recurso a atividades síncronas por parte dos docentes, o que 

sugere a aquisição de competências durante este período.  

 

T10. Meios de comunicação digital utilizados pelos docentes – Escolas Públicas (%) 

  
1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Correio eletrónico 97 98 97 96 97 98 98 97 98 99 98 97 

WhatsApp 75 75 82 83 78 77 81 80 82 81 84 82 

SMS 74 68 67 65 78 74 72 69 81 77 76 72 

Plataforma de 
Aprendizagem 

61 81 87 91 82 93 96 95 86 96 97 97 

Sistema de 
Videoconferência  

49 56 72 86 77 82 88 94 84 89 93 96 

PowerPoint com som 31 35 37 38 39 43 49 49 49 54 57 57 

Outro 48 41 41 41 55 48 49 48 57 50 51 49 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

T11. Modalidade de comunicação mais utilizada no contacto com os alunos – Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

  

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Assíncrona   
96 93 91 82 84 75 72 61 77 68 65 56 

Síncrona   
4 7 9 18 16 25 28 39 23 32 35 44 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 
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Como se pode verificar na tabela anterior (T11), apesar das atividades com os alunos serem 

maioritariamente assíncronas em qualquer dos níveis de ensino, entre a 1ª e a 2ª fase de inquirição 

houve um aumento muito significativo das escolas que utilizaram maioritariamente atividades 

síncronas, tendo-se mantido esta evolução na última fase de aplicação do questionário. 

Tendo em conta que se privilegiaram as atividades assíncronas, a forma mais comum de contacto com 

os alunos, na 1º fase, foi o contacto individual, com cada aluno (T12). Esta situação foi mais recorrente, 

sobretudo, no 1º ciclo do ensino básico, enquanto que a comunicação por meios digitais em ambiente 

de turma foi crescendo, à medida que se progride nos ciclos de ensino, sendo sempre maioritária ao 

nível do secundário. Esta dinâmica evoluiu também ao longo do 3º período: em todos os níveis de 

ensino, cresceu a percentagem de escolas em que a forma maioritária de contacto com os alunos 

ocorreu em contexto de turma. No caso do 1º ciclo do ensino básico, no final do ano letivo, a situação 

era dual: cerca de metade das escolas privilegiavam a comunicação “em turma” e a outra metade a 

comunicação individual.   

 

T12. Forma de contacto com os alunos mais utilizada – Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

  

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Individual 
86 69 57 41 55 36 30 19 47 30 23 17 

Em turma 
14 31 43 59 45 64 70 81 53 70 77 83 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

A larga maioria das escolas programaram trabalho específico com os alunos sem acesso a 

computadores e Internet, além dos conteúdos televisivos disponibilizados pela iniciativa 

#EstudoEmCasa, tendo este valor também aumentado na 2ª fase de inquirição face à 1ª fase (T13). 

Destaca-se, neste item, uma progressão menos positiva no ensino secundário, onde cresceu a 

percentagem de escolas que não implementaram estratégias alternativas para estes alunos, o que 

está possivelmente associado ao facto de se terem retomado parcialmente as atividades letivas neste 

nível de ensino, a partir de 18 de maio. Além disso, é possível notar que uma parte das escolas não 

previu este tipo de atividades, uma vez que a generalidade dos seus estudantes já tinha acesso a 

computadores e internet ou passou a tê-lo, durante este período. 

 

T13. Programação de trabalho com alunos sem acesso a computador/Internet – Escolas Públicas 

(%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

  

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Sim 
86 77 76 73 91 91 87 69 84 82 78 55 

Não 
14 23 24 27 9 9 13 31 16 18 22 45 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 
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As escolas e os docentes parecem ter garantido alguma diversificação dos instrumentos de avaliação 

do trabalho dos alunos. Foi muito residual o número de escolas que, na 1ª fase de inquirição, não 

terão procedido a avaliação dos alunos. Na 2ª e 3ª fases, todas as escolas mobilizaram instrumentos 

para avaliar os alunos em contexto de ensino a distância.  

O recurso aos trabalhos individuais prevaleceu em todos os níveis de ensino como instrumento 

utilizado na generalidade escolas (T14). Porém, verifica-se um aumento, entre os três momentos de 

inquirição, do recurso a outros instrumentos de avaliação, nomeadamente as aulas e os testes online, 

que têm uma utilização significativa no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, o que reflete 

igualmente um incremento progressivo das competências dos docentes e uma diversificação de 

estratégias, no contexto do ensino a distância. De referir que na 3ª fase, esta pergunta do questionário 

foi enriquecida com mais itens de resposta, tendo estes apresentado valores que, não sendo 

maioritários, também estão longe de ser despiciendos.  

 

T14. Instrumentos de avaliação das aprendizagens utilizados – Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Trabalhos individuais 82 90 90 90 97 99 99 98 99 99 99 98 

Aulas online 20 27 39 58 55 65 72 84 69 79 83 90 

Testes online 20 40 52 56 33 55 66 70 37 64 74 76 

Trabalhos de grupo 10 20 35 42 20 32 49 61 22 38 56 65 

Portefólio na na na na na na na na 11 12 15 18 

Rubrica na na na na na na na na 4 7 8 8 

Registo de vídeo na na na na na na na na 17 24 27 25 

Questionário na na na na na na na na 28 42 43 39 

Outros 38 38 45 32 47 45 53 36 37 51 55 55 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

T15. Retorno dado aos alunos pelo trabalho desenvolvido – Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Todas as turmas 40 40 41 45 76 76 77 78 84 83 84 85 

Mais de 50% das turmas 45 48 50 48 21 22 22 21 15 16 16 15 

Menos de 50% das turmas 13 10 8 7 2 2 1 0 1 1 1 0 

Não 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 
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Houve igualmente uma preocupação sistemática de providenciar aos alunos “feedback” sobre o 

trabalho desenvolvido, nos vários níveis de ensino (T15). A abrangência dessa prática de 

retroalimentação aumentou ao longo do período em análise, tendo alcançado, em junho, todas as 

turmas em cerca de 85% das escolas. Foi muito residual o número relativo a escola em que não se 

registaram mecanismos de retorno aos alunos da apreciação do trabalho desenvolvido a distância. 

Também se registou a preocupação de proporcionar aos encarregados de educação informação de 

retorno sobre o trabalho desenvolvido pelos seus educandos, sendo esta mais patente no 1º ciclo do 

ensino básico, etapa em que os níveis de autonomia dos alunos são menores e, portanto, o 

acompanhamento por parte das famílias é também mais intenso (T16). Da 1ª para a 2ª fase de 

inquirição e, posteriormente, na 3ª fase, a percentagem de escolas que deu esse retorno em todas as 

turmas aumentou significativamente, tendo-se reduzido para níveis residuais a percentagem das que 

referiram não o providenciar.  

 

T16. Retorno dado aos encarregados de educação do trabalho desenvolvido pelos seus educandos 

– Escolas Públicas (%) 

  1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Sec. 

Todas as turmas 35 26 21 18 67 58 55 51 75 66 65 59 

Mais de 50% das turmas 
44 48 44 36 28 34 35 33 22 29 30 30 

Menos de 50% das 
turmas 16 21 27 35 4 6 7 12 2 3 4 9 

Não 4 5 7 11 1 2 3 4 1 1 2 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

De forma complementar, o questionário incluiu, na 3ª fase, um conjunto de questões abertas sobre 

os processos de avaliação. Participaram neste exercício mais de 300 escolas. Embora uma exploração 

aprofundada destes dados seja necessariamente mais morosa, nomeadamente com a aplicação de 

diferentes técnicas de análise de conteúdo, podemos incluir desde já algumas tendências, a partir de 

uma quantificação de palavras/expressões utilizadas nas respostas das escolas.  

Na questão sobre o objeto da avaliação, a análise aponta para uma grande diversidade de respostas, 

sendo o termo mais comum utilizado o de “aprendizagens” (27% das escolas). É interessante que, em 

seguida, os termos utilizados por uma proporção maior de escolas sejam “interpretar/interpretação” 

(21%), “pesquisa/pesquisar” (20%), “competências” (19%), “compreender/compreensão” (17%), 

“colabora/colaboração/grupo” (16%). Conceitos como “conhecer/conhecimento(s)” (12%), 

“Refletir/reflexão” (9%), “Participa(ção)” (8%) e “autonomia” (8%) são referidos por menos escolas. 

Outros, como “conteúdo(s)” (5%) ou “desempenho(s)” (1%), têm uma presença residual. Algumas 

escolas fizeram, nas suas respostas, referência expressa ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (13%) e/ou às Aprendizagens Essenciais (12%). Nenhuma referiu metas ou programas. 

Na questão sobre “como avaliar”, os termos utilizados por mais escolas foram “trabalho(s)” (34%) e 

“apresentação/apresentações” (34%), sendo que uma parte destes acrescentaram a referência a 

trabalhos ou apresentações “em grupo” (15%). Um número menor utilizou conceitos como “pesquisa” 
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(15%), “questionário(s)” (15%), “relatório(s)” (12%), “teste/ficha” (12%), “interação/observação” 

(9%). Termos como “projeto(s)” (6%), “portefólio(s)” (4%) ou “exercício(s)” (3%) foram mencionados 

por poucas escolas como metodologias/instrumentos de avaliação. 

Na questão sobre “quem avalia”, não surpreende que 97% das respostas das escolas tenham 

mencionado a palavra “professor(es)” e/ou “docente(s)”, mas é relevante que 70% tenham também 

utilizado o termo “aluno(s)” e/ou “estudante(s)”. As outras palavras pesquisadas obtiveram valores 

muito residuais: 7% fez referência aos “conselhos de turma”, 3% aos “júris” (no contexto do ensino 

profissional), com referências também escassas às famílias, às equipas multidisciplinares de apoio à 

educação inclusiva ou aos técnicos especializados.  

Relativamente aos resultados de avaliação, é esclarecedor que quase todas as escolas respondentes 

tenham feito referência à prática de proporcionar aos alunos uma apreciação qualitativa sobre o 

trabalho que realizaram (e, em alguns casos, também aos encarregados de educação), sendo que 

muitas referem o recurso a ferramentas específicas de plataformas e aplicações informáticas (Teams, 

Classroom, etc.), enquanto outras escolas destacaram a retroalimentação através de 

videoconferências, correio eletrónico e aplicativos de mensagens instantâneas para telemóveis. Não 

foram observadas referências a classificações, notas ou pautas. 

Em termos globais, o que os dados reportados pelas escolas nos permitem verificar é uma 

diversificação gradual e uma adequação às necessidades, ao longo deste período de cerca de três 

meses de suspensão das atividades letivas presenciais. Sendo certo que há necessidade de promover 

um aumento da inclusão e da equidade no acesso aos mecanismos de ensino a distância, é, porém, 

inegável o caminho positivo percorrido num tão curto espaço de tempo. 

Incluídas na 3ª fase, as escolas portuguesas no estrangeiro da rede pública que responderam ao 

questionário apresentaram estratégias comunicacionais, pedagógicas e avaliativas que não diferiram 

dos padrões nacionais. O ensino a distância foi implementado em todas as turmas e disciplinas, as 

taxas de participação dos alunos foram elevadas, os recursos pedagógicos e instrumentos de avaliação 

foram diversificados. É interessante que estas escolas utilizaram até mais os registos vídeo e os 

questionários para avaliar os alunos. Por seu lado, o carácter residual de alunos sem acesso a 

computador e/ou internet permite supor uma situação relativamente favorecida em termos das 

condições familiares.  

MEDIDAS 

As estratégias de comunicação, ensino, aprendizagem e avaliação dos alunos foram orientadas e 
apoiadas pela Direção-Geral de Educação, com a colaboração da Agência Nacional para a Qualificação 
e o Ensino Profissional, desde 16 de março, através da criação de uma página eletrónica específica, 
atualizada e alargada ao longo do tempo, na qual se disponibilizou uma panóplia de recursos de apoio 
aos docentes, ao nível de metodologias e ferramentas de ensino a distância, no sentido de permitir a 
continuidade dos processos de ensino e aprendizagem. Posteriormente, foi também criada uma 
página no Facebook com informações, documentos e sugestões de trabalho com os alunos, bem como 
um um canal no Youtube para partilha de aulas e iniciativas educativas.  

Paralelamente, destaque-se o envolvimento das associações de professores e sociedades científicas 

na produção e partilha de materiais pedagógico-didáticos das várias disciplinas do currículo nacional, 

bem como os contactos realizados com as principais editoras de conteúdos pedagógicos, de forma a 

alargar os recursos online disponíveis aos docentes, nomeadamente através dos canais referidos no 

parágrafo anterior. Desenvolveu-se ainda um modelo de biblioteca digital onde os professores podem 

aceder e partilhar conteúdos. 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/index.php/node/1072
https://www.facebook.com/Apoio-Escolas-104000431233940/
https://www.youtube.com/channel/UCDM1UhWp9gUPSGWMXP6EwWQ
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O Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabeleceu as medidas excecionais e temporárias 
de resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito dos ensinos básico e secundário, veio 
formalizar a necessidade de as aprendizagens serem desenvolvidas através da modalidade de ensino 
não presencial, com recurso às metodologias que cada escola considerasse as mais adequadas e com 
base na elaboração e implementação do seu plano de ensino a distância. Neste quadro definiu 
igualmente os deveres dos alunos e as atividades dos docentes, o alargamento do calendário letivo, a 
suspensão das provas externas no ensino básico e um conjunto de adaptações para garantir o 
processo de avaliação e certificação dos alunos.  

Neste âmbito, foi divulgado às escolas, em maio, um Roteiro com Princípios Orientadores para uma 
Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D), tendo-se realizado, em junho, uma intervenção 
da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, em cerca de 100 estabelecimentos de ensino, de forma a 
acompanhar o modo como as escolas adequaram as metodologias de avaliação dos alunos do ensino 
secundário ao contexto do ensino não presencial. 

Tendo em conta as preocupações que surgiram, entretanto, relativamente à privacidade dos dados 
no contexto do ensino a distância, foram divulgadas ainda às escolas as orientações para utilização de 
tecnologias de suporte ao ensino a distância, emanadas pela Comissão Nacional de Proteção de 
Dados, bem como um conjunto de medidas de segurança para o uso 
das plataformas ZOOM, Moodle, Microsoft Teams e Google Classroom. 

 

 

  

 

  

https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximized
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Orientacoes_tecnologias_de_suporte_ao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.seguranet.pt/pt/estudo-em-casa-recomendacoes-de-seguranca
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Zoom.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Moodle.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Microsoft-Teams.pdf
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5. Respostas Específicas no âmbito da Educação Inclusiva 
 

Uma preocupação central deste estudo foi compreender de que forma os princípios, apoios e recursos 

específicos da educação inclusiva foram assegurados, num contexto de substituição temporária das 

atividades letivas e não letivas presenciais por uma oferta de ensino a distância. Em particular, 

procurou-se conhecer, nas sucessivas fases de inquirição, a situação dos 11 919 alunos que, nos 

diversos estabelecimentos da rede pública, foram acompanhados regularmente em unidades 

especializadas de Centros de Apoio à Aprendizagem, em 2019/20.  

De referir que, na 1ª fase de inquirição, coincidente com o primeiro período do confinamento, a 

resposta presencial a estes alunos abrangeu 17 alunos em 7 escolas (1%), de entre as que 

responderam ao questionário. Na 2ª fase, que decorre desde o início do 3º período, esse apoio 

presencial já abrangeu 133 alunos em 13 escolas (2%), tendo esse número aumentado para 203 alunos 

em 40 escolas (6%) na derradeira fase. Apesar deste crescimento (e do facto de nem todas as escolas 

terem respondido em tempo útil), estes dados mostram que a opção para a generalidade das escolas 

foi manter o apoio a distância, correspondendo à ausência de solicitação dos encarregados de 

educação, conforme dados apresentados mais adiante. 

 

G2. Apoio a distância aos alunos, através dos Centro de Apoio à Aprendizagem – Escolas Públicas 

(%) 

  

  

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

Assim, para além do apoio presencial a alunos para os quais foi manifestada essa necessidade, os 

Centros de Apoio à Aprendizagem asseguraram apoio aos alunos na modalidade não presencial, na 

maioria das escolas inquiridas (G2). Apesar de haver um número não negligenciável de escolas que 

consideraram não existir necessidade de providenciar apoios não presenciais, observa-se uma 

tendência para o aumento das escolas que proporcionaram esse tipo de apoios, da 1ª para a 2ª fase 

de aplicação do questionário e, novamente, da 2ª para a 3ª. Estes dados demonstram, portanto, que 

à medida que o tempo foi avançando, um número cada vez maior de escolas reconheceu essa 
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necessidade e desenvolveu a capacidade de garantir um apoio a distância aos seus alunos, de acordo 

com metodologias adaptadas para cumprir os objetivos da educação inclusiva. 

 

T17. Articulação com os Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) para a disponibilização de 

serviços especializados de apoio aos alunos – Escolas Públicas 

  1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

  N.º % N.º % N.º % 

Sim, não presencial 288 40 398 58 437 70 

Sim, presencial 6 1 15 2 16 3 

Não 185 25 109 16 171 27 

Não foi necessário 249 34 162 24 na na 

TOTAL 728 100 684 100 624 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

G3. Solicitação por parte dos encarregados de educação para a disponibilização de apoios 

especializados aos alunos – Escolas Públicas (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

À medida que se foram ajustando à situação, as escolas parecem também ter reforçado a articulação 

com os Centros de Recurso para a Inclusão (CRI), com vista a assegurar a continuidade dos seus 

serviços de apoio especializado a alunos. É superior o número de escolas que, na 2ª fase de inquirição, 

desenvolveu estratégias de apoio a distância aos seus alunos, face às que não a consideraram 

necessária ou não fizeram essa articulação. Na 3ª fase, essa tendência reforçou-se, deixando de haver 

escolas que afirmaram não haver necessidade, o que é revelador de uma maior consciência sobre o 

impacto da interrupção de apoios e terapias na aprendizagem dos alunos (T17).  

Apenas um terço das escolas recebeu solicitações de encarregados de educação para providenciar 

apoios especializados para os seus educandos através dos Centros de Recursos para a Inclusão (CRI). 

Ainda assim, entre a primeira e a segunda fases de inquirição, duplicou a percentagem de escolas que 

registou este tipo de pedidos, tendo aumentado ligeiramente na 3ª fase. Ao longo de todo o período 

em análise, manteve-se a preferência pela modalidade de apoios a distância (G3).  
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MEDIDAS 

A suspensão das atividades letivas presenciais foi determinada no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10A, 

de 13 de março, no âmbito de uma ação concertada envolvendo os vários sectores da vida social e 

económica do país no combate à propagação do vírus COVID-19, tendo o mesmo estabelecido que 

“os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os 

estabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário com financiamento público 

adotam as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários do 

escalão A da ação social escolar e, sempre que necessário, as medidas de apoio aos alunos das 

unidades especializadas que foram integradas nos centros de apoio à aprendizagem e cuja 

permanência na escola seja considerada indispensável” (n.º 5 do artigo 9.º). 

Passado um mês, esta determinação legislativa foi densificada através da publicação do Decreto-Lei 

n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabeleceu medidas excecionais e temporárias de resposta à 

pandemia da doença COVID-19, no âmbito dos ensinos básico e secundário, nomeadamente a 

necessidade de as aprendizagens serem desenvolvidas através da modalidade de ensino não 

presencial, incluindo, com as devidas adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, 

garantindo as aprendizagens de todos (artigo 5.º). Nesta ocasião, foram igualmente definidos os 

serviços indispensáveis, para os quais o trabalho do pessoal não docente poderia adotar um regime 

presencial, incluindo a prestação de apoios alimentares a alunos que deles beneficiem, o apoio aos 

alunos das unidades especializadas que foram integradas nos centros de apoio à aprendizagem e o 

acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos trabalhadores de serviços essenciais (artigo 

16.º). Este Decreto-Lei foi ainda modificado, através do Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, 

tendo-se estabelecido que as escolas, em articulação com a respetiva Comissão Nacional de Promoção 

dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, organizassem dinâmicas de acolhimento e de trabalho 

escolar, através da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, de modo a proporcionar aos 

alunos em situação de risco as condições que permitam promover a sua segurança, formação, 

educação, bem-estar e desenvolvimento integral.  

Entretanto, foram produzidas e divulgadas às escolas, a 9 de abril, as Orientações para o trabalho das 
Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade de E@D. Posteriormente, foi 
também elaborado e disseminado um documento mais específico, com as Orientações para o Ensino 
Bilingue de Alunos Surdos na Modalidade de E@D, registando-se uma colaboração com a Associação 
de Formadores e Monitores Surdos de Língua Gestual e com a Federação Portuguesa das Associações 
de Surdos, com o objetivo de promover a produção de materiais e a sua disponibilização no site de 
apoio às escolas. 

De referir ainda o envolvimento da Ordem dos Psicólogos na dinamização de formação aos psicólogos 
escolares, na produção de orientações de trabalho para os psicólogos escolares e na produção de 
brochuras para pais e para alunos, disponíveis online, entre as quais: (a) Recomendações de 
autocuidado para professores e educadores de infância; (b) Ajudar as crianças a lidar com o stress; (c) 
Como lidar com uma situação de isolamento; (d) Como explicar a uma criança as medidas de 
distanciamento social e isolamento; (e) Como manter atividades de ensino, aprendizagem e formação 
à distância; (f) Famílias em Isolamento durante a Pandemia – Kit Pais / Calendários de Atividades para 
crianças e adolescentes (colaboração OPP / DGS); (g) Estudar em tempo de pandemia – Guia para pais 
e cuidadores 

 

   

https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/133723695/details/maximized
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-04/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_o_trabalho_das_Equipas_Multidisciplinares_de_Apoio%C3%A0Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva_na_modalidade_E@D.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-04/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_o_trabalho_das_Equipas_Multidisciplinares_de_Apoio%C3%A0Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva_na_modalidade_E@D.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_professores_e_educadores.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_professores_e_educadores.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/ajudar_as_criana_as_a_lidar_com_o_stress_durante_o_surto_de_covid19_4.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_opp.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_criancas_.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_criancas_.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_ensino_a_distancia_.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_ensino_a_distancia_.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_familias_isolamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_familias_isolamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_estudar_em_tempo_de_pandemia.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_estudar_em_tempo_de_pandemia.pdf
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6. #EstudoEmCasa 
 

A oferta relativa à disponibilização de conteúdos educativos de caráter complementar foi 

concretizada, a partir do dia 20 de abril, por via das transmissões de conteúdos pedagógicos em 

formato televisivo, no âmbito da iniciativa #EstudoEmCasa, desenvolvida em parceria entre a RTP e o 

Ministério da Educação, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Importa notar que esta oferta 

não se constituiu, em qualquer caso, como oferta substitutiva àquela que as escolas disponibilizaram 

aos seus alunos, mas, pelo contrário, sendo um recurso complementar de apoio à aprendizagem a ser 

potenciado de acordo com o acompanhamento e orientação das escolas. 

O #EstudoEmCasa foi especialmente orientado para alunos do ensino básico com dificuldades no 

acesso a conteúdos por meios digitais. Foram identificados alunos nesta situação, em mais de um 

terço das escolas (38% das escolas com 1º ciclo e 2º ciclos; 36% das escolas com 3º ciclo). Um aspeto 

interessante é que, entre abril (2ª fase) e junho (3ª fase), a percentagem de escolas que reportou 

alunos que exclusivamente acederam a conteúdos pedagógicos através deste formato decaiu de 

forma muito significativa, o que aponta para um impacto muito considerável das estratégias de 

disponibilização de equipamentos tecnológicos e acesso à internet aos alunos sem esses recursos, 

bem como de outras soluções alternativas que foram, entretanto, encontradas (G4).  

 

G4. Escolas públicas com alunos do ensino básico que recebem conteúdos educativos 

exclusivamente através do #EstudoEmCasa (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 2ª e 3ª fases. 

Apesar de abranger uma proporção considerável de escolas, é reduzido o número de alunos que, já 

em abril, foi identificado pelas escolas na situação de apenas ter acesso aos conteúdos educativos 

através do #EstudoEmCasa (cerca de 10 000 alunos). É também importante assinalar o decréscimo 

significativo do número de alunos nestas circunstâncias (para menos de 6 000), nos três ciclos, entre 

o segundo (abril) e o terceiro (junho) momentos de inquirição, revelador de uma progressiva 

construção de soluções educativas mais diversificadas e robustas para estes alunos (T18). É 

importante não assumir que este é o número de alunos sem equipamento informático e/ou acesso à 

internet, dado que existem evidências de que muitas escolas, juntamente com entidades parceiras, 

conseguiram fazer chegar conteúdos educativos a uma parte dos seus alunos, através de outros meios, 

seguindo, aliás, orientações e protocolos dos serviços educativos.   
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A larga maioria das escolas que referiram ter tido alunos a receber conteúdos educativos 

exclusivamente através do #EstudoEmCasa complementaram essas sessões com outras estratégias de 

envolvimento dos alunos nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação (G5 e G6). Essas 

estratégias passaram, sobretudo, pela proposta de atividades a realizar pelos alunos, contacto regular 

com o professor-mentor e acompanhamento por parte da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva, havendo um número menor de escolas que optaram por outras estratégias, 

incluindo formas de contacto regular com a turma de origem dos alunos. Essas estratégias divergem 

pouco consoante o ciclo do ensino básico, mas conheceram igualmente um reforço muito significativo, 

entre abril (2ª fase de inquirição) e junho (3ª fase), relevador do trabalho progressivo das escolas para 

encontrar soluções para continuar a orientar e a apoiar as aprendizagens de todos os alunos. 

 

T18. Número de alunos que recebem conteúdos educativos exclusivamente através do 

#EstudoEmCasa, por ciclo do ensino básico – Escolas Públicas 

  ESCOLAS PÚBLICAS 

  2ª Fase 3ª Fase 

  N.º % N.º % 

1º Ciclo 4899 48 2676 45 

2º Ciclo 2611 26 1675 28 

3º Ciclo 2663 26 1605 27 

Total 10173 100 5956 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 2ª e 3ª fases. 

 

G5. Estratégias para os alunos que receberam conteúdos educativos exclusivamente através do 

#EstudoEmCasa reportadas em abril – Escolas Públicas (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 2ª fase 
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G6. Estratégias para os alunos que receberam conteúdos educativos exclusivamente através do 

#EstudoEmCasa reportadas em junho – Escolas Públicas (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª fase 

 

MEDIDAS 

De forma a alargar os recursos educativos disponíveis às escolas e, em particular, apoiar o trabalho 

com os alunos sem equipamentos tecnológicos e/ou acesso à internet, a Direção-Geral de Educação, 

em parceria com algumas escolas, com a RTP e com a Fundação Calouste Gulbenkian, desenharam e 

gravaram em formato televisivo um conjunto alargado de aulas, adequadas às diferentes áreas 

disciplinares (incluindo o Português Língua Não Materna) e aos três ciclos de ensino do Ensino Básico, 

através da iniciativa denonimada #EstudoEmCasa. 

De 20 de abril a 26 de junho (último dia do calendário letivo), estes conteúdos foram transmitidos 

diariamente na televisão pública, em canal aberto (RTP Memória), todos os dias, das 9h00 às 18h00, 

acessível à generalidade das famílias. Foi igualmente criada uma página eletrónica associada a esta 

iniciativa, através da qual ficaram disponíveis, em permanência, os conteúdos educativos. Foi ainda 

disponibilizado um endereço de correio eletrónico - estudoemcasa@dge.mec.pt, tendo em vista o 

esclarecimento de questões de natureza pedagógica relacionada com este projeto, como forma apoiar 

as comunidades educativas. 

De forma a potenciar o recurso educativo a estes conteúdos, foi igualmente divulgado aos alunos, 
famílias e escolas o Roteiro 9 Princípios Orientadores para Acompanhamento dos Alunos que 
recorrem ao #EstudoemCasa, com um conjunto de informações sobre o funcionamento desta 
iniciativa, sendo as grelhas semanais também disponibilizadas atempadamente aos alunos, famílias e 
escolas, de modo a facilitar o planeamento e acompanhamento das transmissões. 

Simultaneamente, em interligação com os CTT e com o Corpo Nacional de Escutas, foi implementado 
um mecanismo que permitiu, através destes organismos, fazer chegar aos alunos documentos e 
propostas de trabalho das escolas e a sua devolução aos professores dos alunos. 
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7. Atividades a distância na educação pré-escolar 
 

Entre os dois primeiros momentos de inquirição, a resposta pedagógica proporcionada às crianças da 

educação pré-escolar conheceu um crescimento muito significativo. Assim, a partir do início de maio, 

80% das escolas facultaram, por meio digital, atividades a todos os grupos de crianças do pré-escolar, 

quando na 1ª fase de inquirição eram apenas 54% (G7). Estes dados indicam que houve uma crescente 

preocupação das escolas em responder a todas as crianças e alunos, no âmbito de planos para o ensino 

a distância que envolveram respostas transversais às respetivas comunidades educativas. De referir 

que estas percentagens não evoluíram da 2ª para a 3ª fase, o que estará relacionado com o facto de, 

a partir de 1 de junho, a educação pré-escolar ter retomado o regime presencial.  

 

G7. Escolas públicas que proporcionaram atividades de educação pré-escolar a distância (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

Tendo em conta o escalão etário destas crianças, as atividades a distância implicam, na educação pré-

escolar, o apoio dos encarregados de educação. Na maioria das escolas, a periodicidade de contacto 

com os encarregados de educação foi semanal, ainda que se tenha verificado que, em cerca de 1/3 

das escolas, esse contacto foi diário (G8). Os dados recolhidos também indicam a tendência para a 

intensificação desse contacto, da 1ª fase (final de março) para a 2ª fase (final de abril). Mais uma vez, 

a 3ª fase não regista evoluções, o que se pode justificar pelo regresso ao regime presencial. 
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G8. Regularidade do contacto com os encarregados de educação de crianças do pré-escolar – 

Escolas e Jardins-de-Infância públicos (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª Fases 

 

MEDIDAS 

A educação pré-escolar foi abrangida pela suspensão das atividades presenciais, em condições 
semelhantes ao ensino básico e secundário, através da publicação do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março. Além disso, a necessidade de as aprendizagens serem desenvolvidas através da 
modalidade de ensino não presencial, com recurso às metodologias que cada escola considerasse as 
mais adequadas e com base na definição e implementação de um plano de ensino a distância, foi 
igualmente estabelecida, em condições homólogas, no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril. De 
referir, aliás, que os recursos e orientações estratégicas (ver capítulo 3), bem como as ferramentas de 
apoio ao trabalho dos docentes desenvolvidas neste período (ver capítulo 4) não foram apenas 
dirigidas ao ensino básico e secundário, tendo coberto também a educação pré-escolar.  

No entanto, dada a evolução da situação epidemiológica e considerando as limitações das ferramentas 
digitais no âmbito dos objetivos deste nível educativo, a retoma das atividades letivas presenciais foi 
prevista, a partir de 1 de junho, através do Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, o que 
efetivamente veio a ocorrer na generalidade dos jardins-de-infância do país. Para isso, contribuíram 
as Orientações para a Reabertura da Educação Pré-Escolar, publicadas a 22 de maio pelos Ministérios 
da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
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8. Retoma das atividades letivas presenciais no ensino secundário 
 

A 18 de maio, foi possível retomar as atividades letivas presenciais, no ensino secundário, 

nomeadamente nas disciplinas sujeitas a exame nacional. Na 3ª fase de aplicação deste questionário 

foram introduzidas, então, questões que permitissem também monitorizar o modo como as escolas 

organizaram e asseguraram este regresso parcial às aulas presenciais, durante o último mês do 

calendário letivo e ainda num contexto de contingência associado à pandemia. 

Os dados recolhidos permitem-nos constatar que a maioria das escolas optou por distribuir as 

atividades letivas presenciais das turmas por dias (ou períodos do dia) distintos, reduzindo assim a 

concentração de alunos nas instalações e criando “bolhas” que minimizassem os riscos de contágio 

(G9). 

 

G9. Escolas que optaram pela distribuição das turmas por dias ou períodos do dia específicos – 

Escolas Públicas (%) 

 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª Fase 

 

A maioria das escolas optou também pelo desdobramento das turmas, de forma a reduzir o número 

de alunos em cada sala de aula, em simultâneo, embora cerca de 40% das escolas não tenha seguido 

esta opção, enquanto 10% das escolas a adotou apenas num número minoritário de turmas (G10). 

É importante acrescentar que o desdobramento das turmas esteve associado à possibilidade de 

redução da carga letiva apenas nas disciplinas em que se retomaram atividades letivas presenciais e 

num contexto de alargamento do calendário escolar face ao inicialmente estabelecido. Assim, cerca 

de 35% das escolas revelaram não ter reduzido a carga letiva semanal das turmas, face às 

contingências impostas pela pandemia. No caso das escolas que afirmaram ter adotado essa redução, 

houve também opções diversas: 20% das escolas reduziu a carga letiva apenas num número 

minoritário de turmas, enquanto 37% sentiu necessidade de o fazer na generalidade das turmas. 
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G10. Escolas que optaram pelo desdobramento das turmas – Escolas Públicas (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª Fase 

 

De referir que as escolas adotaram igualmente estratégias complementares para reforçar a segurança 

das comunidades educativas, no contexto da pandemia, destacando-se a atribuição de uma única sala 

a cada turma, solução adotada por cerca de 2/3 das escolas (G11). Por seu lado, o recurso a outros 

espaços que não as salas de aula foi igualmente uma solução frequente, neste caso, em quase ¼ das 

escolas. 

É interessante observar que, na maioria das escolas, a retoma das atividades letivas presenciais incluiu 

também a oferta dos apoios aos alunos previstos nas medidas seletivas ou adicionais, no âmbito da 

educação inclusiva. Houve, ainda assim, 21% das escolas que não conseguiram operacionalizar estes 

apoios e 9% que os garantiu apenas a uma minoria dos alunos que estavam sinalizados.  

 

G11. Outras opções de organização das turmas – Escolas Públicas (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª Fase 
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No caso das ofertas formativas de cariz profissionalizante, a partir do dia 18 de maio, foi igualmente 

criada a possibilidade de retoma ao regime presencial das disciplinas de natureza prática e da 

formação em contexto de trabalho (através do recurso a práticas simuladas), nos casos em que a 

mesmas implicassem espaços, instrumentos e equipamentos específicos que não fossem possíveis de 

operacionalizar no regime de ensino a distância. Assim, em cerca de ¼ das escolas públicas com ofertas 

de dupla certificação, mais de 50% dos alunos do ensino profissional retomou atividades presenciais 

de carácter prático. No caso das restantes ofertas formativas, a retoma das atividades presenciais foi 

menor (T19). 

 

T19. Atividades presenciais em disciplinas práticas e na formação em contexto de trabalho – 

Escolas Públicas (%) 

  3ª Fase 

  
Cursos Profissionais 

CEF de nível 
secundário 

Cursos Artísticos 
Especializados 

Cursos com Planos 
próprios 

Proporção de alunos 
envolvidos: 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

De 0 a 10%   200 56 27 79 21 95 15 94 

Entre 11 a 25%   31 9 0 0 0 0 0 0 

Entre 26 a 50%   36 10 1 3 1 5 0 0 

Mais de 50%   92 26 6 18 0 0 1 6 

TOTAL 359 100 34 100 22 100 16 100 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª Fase 

 

No caso das escolas portuguesas no estrangeiro, não se registaram situações de desdobramento das 

turmas e de redução da carga horária, ainda que uma das escolas respondentes tenha concentrado 

cada turma numa única sala, enquanto outra escola privilegiou espaços alternativos às salas de aula 

para garantir a retoma das atividades letivas presenciais. 

 

MEDIDAS 

O regresso das atividades letivas em regime presencial, a partir do dia 18 de maio de 2020, para os 
alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do 
ensino secundário, bem como para os alunos dos cursos artísticos especializados não conferentes de 
dupla certificação, nas disciplinas que têm oferta de exame final nacional, foi estabelecida no Decreto-
Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio. Para apoiar e orientar as escolas neste processo, a Direção-Geral de 
Estabelecimentos Escolares produziu e divulgou um documento de Orientações.  
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9. Escolas profissionais privadas 
 

Como referido na nota metodológica, no caso das escolas profissionais privadas, as taxas de resposta 

já permitem produzir uma análise com alguns elementos úteis, ainda que devam ser lidos com a 

devida prudência.  

Segundo as respostas recolhidas, a generalidade destas escolas elaborou o seu Plano de Ensino a 

Distância, nos meses de março e abril, sendo que apenas 5% reportou dificuldades nesse processo. 

Em geral, os planos cobriram as principais áreas da atividade educativa (G12), ainda que exista um 

número não despiciendo de escolas que não incluíram neste documento estratégico o planeamento 

do trabalho no âmbito da educação inclusiva (cerca de 12%). Não foram visíveis alterações 

significativas na 3ª fase de inquirição, nem entre as ofertas de nível IV (secundário) e as de nível II (3º 

ciclo do ensino básico), o que supõe a estabilização destes planos, ao longo do período em análise.  

 

G12. Áreas abrangidas pelo Plano de Ensino a Distância elaborado pelas escolas profissionais 

privadas, por fase de aplicação do questionário (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 2ª e 3ª fase – nível IV / ensino secundário 

 

Em resposta à suspensão das aulas presenciais, os dados recolhidos sugerem a adoção de práticas de 

ensino a distância na generalidade das escolas profissionais privadas, observando-se dificuldades 

pontuais e que se foram esbatendo com o desenrolar do 3º período, sobretudo no âmbito da 

formação dos docentes para o ensino a distância (G13). 
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G13. Estratégias implementadas para o ensino a distância – Escolas profissionais privadas (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª fases – nível IV / ensino secundário 

 

As taxas de participação dos alunos nas atividades de ensino a distância, reportadas pelas escolas 

profissionais privadas, são também genericamente elevadas, sendo possível constatar um aumento 

progressivo das escolas com níveis de participação acima dos 75%, entre o início de abril e o final do 

ano letivo, o que resulta da busca de soluções que permitissem a todos os alunos continuar a 

acompanhar as atividades educativas e formativas proporcionadas pelas suas escolas (G14). 

 

G14. Taxas de participação dos alunos nas atividades de ensino a distância – Escolas profissionais 

privadas (%) 

 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª fase – nível IV / ensino secundário 

 

Na concretização do ensino a distância, os docentes utilizaram recursos diversificados, sendo 

generalizado o uso de recursos construídos individualmente, mas também bastante maioritário a 
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de menos comum, é relevante o aumento gradual da utilização de recursos construídos 

coletivamente, o que remete para dinâmicas colaborativas entre docentes. 

 

T20. Recursos educativos utilizados pelos docentes das escolas profissionais privadas (%) 

 1.ª Fase  2.ª Fase  3.ª Fase  

Manuais físicos e virtuais 73 76 79 

Proposta de editoras online   52 64 64 

Recursos partilhados na internet 80 84 86 

Recursos construídos individualmente 92 97 94 

Recursos construídos coletivamente 46 52 56 

Outro 21 28 30 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª fases – nível IV / ensino secundário 

 

Tal como observado nas escolas públicas, ao nível das formas e canais de comunicação privilegiados, 

é possível observar nas escolas profissionais privadas uma grande heterogeneidade de situações e o 

recurso a uma multiplicidade de soluções comunicacionais, em simultâneo, tanto de cariz assíncrono 

(sobretudo, através do correio eletrónico e/ou do WhatsApp) como de cariz síncrono e em contexto 

de turma, nomeadamente através do recurso a plataformas de aprendizagem (Moodle, Teams, 

Google Classroom, etc.) e sistemas de videoconferência (Zoom, Teams, Skype, etc.). O uso destas 

várias ferramentas tendeu a aumentar (assim como de outras, como o Powerpoint com som), entre 

março e junho de 2020, o que não deixa de refletir melhorias graduais ao nível dos recursos 

tecnológicos e, sobretudo, das competências digitais dos docentes e dos estudantes (T21).  

 

 

T21. Meios de comunicação digital utilizados pelos docentes das escolas profissionais privadas (%) 

  1.ª Fase  2.ª Fase  3.ª Fase  

Correio eletrónico 92 93 94 

WhatsApp 80 83 84 

SMS 61 63 65 

Plataformas de Aprendizagem (Moodle, Teams, Google Classroom, etc.) 84 89 92 

Sistema de Videoconferência (Zoom, Teams, Skype, etc.) 87 91 93 

PowerPoint com som 21 26 38 

Outro 29 32 35 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª fases – nível IV / ensino secundário 

 

Em termos da avaliação das aprendizagens dos alunos, podemos constatar também uma 

multiplicidade de métodos e técnicas utilizadas pelos docentes, com o recurso generalizado aos 

trabalhos individuais e um uso crescente de ferramentas interativas online, sendo ainda minoritária a 

utilização de meios como os portefólios ou o registo em vídeo (T22). 

Relativamente à informação de retorno sobre o trabalho desenvolvido pelos alunos, podemos 

observar que a generalidade das escolas disponibilizou indicações aos próprios alunos, ainda que se 

registem casos em que tal prática não abrangeu todas as turmas, situação que se foi esbatendo entre 

as diferentes fases de aplicação do questionário (10% das escolas em junho face a 16% no final de 
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março). Por seu lado, a informação disponibilizada aos encarregados de educação sobre o trabalho 

realizado pelos seus educandos é mais variável, tendo a percentagem de escolas que afirma fazê-lo 

em todas as turmas subido de 45% para 60%, entre a 1ª e a 3ª fase dos questionários. De referir, 

contudo, que o valor final está muito próximo do observado nas escolas públicas, ao nível do ensino 

secundário, ou seja, comparando alunos de uma faixa etária equivalente. 

 

T22. Instrumentos de avaliação das aprendizagens utilizados pelas escolas profissionais privadas 

(%) 

  1.ª Fase  2.ª Fase  3.ª Fase  

Trabalhos individuais 
95 100 100 

Aulas online 
70 85 88 

Testes online 
65 80 89 

Trabalhos de grupo 
50 65 71 

Questionário 
na na 51 

Registo de vídeo 
na na 29 

Portefólio 
na na 17 

Rubrica 
na na 4 

Outros 
35 49 71 

Não se aplica 
4 0 0 

TOTAL 100  100  100  

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª fases – nível IV / ensino secundário 

 

No âmbito da educação inclusiva, será importante assinalar que algumas escolas (cerca de 6%) 

mantiveram um acompanhamento presencial aos seus alunos, através do Centro de Apoio à 

Aprendizagem, enquanto cerca de metade desenvolveu sistemas de apoio a distância (G15). É 

também relevante que ambos os indicadores aumentaram ao longo do 3º período, o que indicia um 

alargamento das soluções encontradas pelas escolas para acompanhar os seus alunos. Ainda assim, a 

proporção de escolas que considerou não haver necessidade de o fazer foi bastante significativa, em 

comparação com o observado nas escolas públicas.  

 

G15. Escolas profissionais privadas que disponibilizaram apoio a distância aos alunos, através dos 

Centro de Apoio à Aprendizagem (%) 

  

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 1ª, 2ª e 3ª fases 
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Situação semelhante foi observada no caso das parcerias com os Centros de Recursos para a Inclusão, 

operacionalizadas em 11% dos casos (com apoios em regime não presencial), tendo a generalidade 

das escolas profissionais privadas afirmado que este tipo de apoios não foi solicitado pelos 

encarregados de educação.   

 

G16. Escolas profissionais privadas que distribuíram as turmas por dias/períodos distintos, na 

retoma das atividades letivas presenciais (%) 

 

Fonte: Questionário Estamos On com as Escolas, 3ª fase 

 

Relativamente à retoma das atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio, a situação 

observada nas escolas profissionais foi bastante heterogénea: enquanto cerca de um terço das escolas 

optou por distribuir as aulas presenciais das diferentes turmas por dias/períodos diferentes, cerca de 

metade das escolas não adotou essa solução, tendo as restantes assumido essa opção com uma 

minoria de turmas ou indicado não ter cursos abrangidos por esta medida (G16).  

A larga maioria destas escolas optou pelo desdobramento de turmas e redução da carga letiva, 

previstas na legislação, assim como pela utilização de uma única sala para o trabalho de cada turma. 

Em cerca de metade das escolas que tinham previstas medidas seletivas e/ou adicionais, no âmbito 

da educação inclusiva, as mesmas foram asseguradas através de apoio complementar ao trabalho das 

disciplinas em regime presencial. 

Além disso, o regresso a atividades presenciais verificou-se em cerca de metade das escolas 

profissionais privadas, nas disciplinas práticas e na formação em contexto de trabalho, sendo possível 

que as restantes escolas tenham considerado que as atividades previstas nestas componentes não 

requeriam espaços, instrumentos e equipamentos específicos que impedissem a sua concretização e 

consequente demonstração da aquisição de competências, em regime não presencial. No caso das 

escolas que retomaram as atividades presenciais nestas componentes, observa-se também alguma 

variabilidade, sendo que cerca de metade dos estabelecimentos refere que a maior parte dos seus 

alunos participou presencialmente nestas atividades, enquanto a outra metade registou taxas de 

participação inferiores a 50%.  
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O facto de muitas empresas, em setores específicos da economia nacional, se terem mantido 

encerradas durante este período constituiu um constrangimento à plena concretização destas 

atividades. De referir que foi recomendado, sobretudo no caso dos alunos que se encontravam no ano 

terminal do seu ciclo formativo, que as escolas dinamizassem um trabalho pedagógico que 

contribuísse para o alcance dos objetivos definidos na respetiva formação como, por exemplo, a 

realização de uma prática simulada, apresentada síncrona ou assincronamente, sempre que houvesse 

condições para que a mesma se processasse a distância. 

 

MEDIDAS 

A suspensão das atividades presenciais nas ofertas formativas de dupla certificação foi englobada nas 

medidas gerais que se aplicaram a todo o ensino básico e secundário, através do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março. De referir, aliás, que os recursos e orientações estratégicas (ver capítulo 3), 

bem como as ferramentas de apoio ao trabalho dos docentes desenvolvidas neste período (ver 

capítulo 4) incluíram também o ensino profissional, através da colaboração entre a Direção-Geral de 

Educação e Agência Nacional para as Qualificações e o Ensino Profissional.  

A necessidade de as aprendizagens serem desenvolvidas através da modalidade de ensino não 

presencial, com recurso às metodologias que cada escola considere as mais adequadas e com base na 

definição e implementação de um plano de ensino a distância, foi igualmente estabelecida, em 

condições homólogas à das restantes ofertas educativas e formativas, no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, 

de 13 de abril. Este segundo documento previu já, através do artigo 9.º, algumas condições 

excecionais para a avaliação, conclusão e certificação dos cursos de dupla certificação, nos casos em 

que não fossem possíveis de realizar nos moldes habituais.  

O regresso às atividades letivas em regime presencial, a partir do dia 18 de maio de 2020, para os 
alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do 
ensino secundário, bem como para os alunos dos cursos artísticos especializados não conferentes de 
dupla certificação, nas disciplinas que têm oferta de exame final nacional, foi estabelecida no Decreto-
Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio. Para apoiar e orientar as escolas neste processo, a Direção-Geral de 
Estabelecimentos Escolares produziu e divulgou um documento de Orientações.  

 

  

https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/133723695/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/133723695/details/maximized
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
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10. Serviços de Acolhimento e de Refeição 
 

Para além da resposta educativa, os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública 

asseguraram o acolhimento dos filhos de profissionais dos serviços essenciais (definidos na Portaria 

n.º 82/2020, de 30 de março), contribuindo para o seu funcionamento, assim como a prestação de 

apoios alimentares a alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar, numa resposta 

social imprescindível, nomeadamente, para os alunos que vivem em condições mais vulneráveis. 

Neste âmbito, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) identificou um conjunto de 

cerca de 800 “escolas de referência” aptas a garantir a cobertura nacional do serviço de acolhimento 

e refeições, inclusive na pausa letiva da Páscoa e durante o mês de julho, após o final do período letivo, 

e implementou um sistema complementar de monitorização diária deste serviço. As tabelas e gráficos 

seguintes expressam os números apurados, entre março e julho de 2020.  

 

T23. Acolhimento de menores a cargo de trabalhadores de serviços essenciais – Escolas Públicas 

 março abril maio junho julho TOTAL 

Dias de acolhimento 10 21 20 20 23 94 

Média diária de acolhimentos                           124 256 600 988 23 414 

Fonte: Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 

G17. Média diária de alunos em acolhimento em escolas públicas, por Região (%) 

 

Fonte: Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 

No total, registaram-se nas escolas públicas 38 904 acolhimentos de filhos e outros dependentes de 

profissionais dos serviços essenciais. Este serviço abrangeu, em março, um pequeno número diário de 

crianças (pouco mais de uma centena), mas que foi aumentando gradualmente, alcançando uma 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835147/details/maximized?serie=II&day=2020-03-29&date=2020-03-01
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média de quase mil alunos por dia, durante o mês de junho, para decair novamente em julho, devido 

ao término do ano letivo (T23).  

Este aumento gradual poderá resultar de algum desconhecimento e desconfiança iniciais face a este 

serviço, até porque coincidiu com o período inicial e mais severo de confinamento, em que o próprio 

conceito de profissionais dos serviços essenciais não estava totalmente definido, mas o aumento 

subsequente reflete a confiança crescente no serviço providenciado e que inclui a possibilidade destes 

alunos participarem nas atividades de ensino a distância, nos estabelecimentos educativos, com a 

supervisão de seus funcionários. O mesmo padrão foi observado nas cinco regiões do país, 

observando-se uma maior concentração de acolhimentos em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte, mas 

em linha com a própria distribuição atual dos alunos no território nacional (G17). 

Relativamente às refeições servidas pelas escolas públicas, observa-se um padrão semelhante, mas 

numa escala muito mais alargada. Assim, logo em março, após a suspensão das atividades letivas, a 

média da afluência diária foi de 2 600, tendo aumentado gradualmente, até superar os 14 mil alunos 

em junho e voltar a descer para cerca de seis mil refeições diárias, em julho, após o término do período 

letivo (T24). A distribuição territorial das refeições servidas corresponde, em traços gerais, às 

assimetrias relativas ao número de alunos, entre regiões, ainda que se tenha observado uma maior 

utilização deste serviço na Área Metropolitana de Lisboa, em comparação com o Norte, quando as 

duas regiões têm um número aproximado de alunos (G18).      

 

T24. Refeições servidas a alunos beneficiários da Ação Social Escolar – Escolas Públicas 

 março abril maio junho julho Total 

Dias de refeições 10 21 20 20 23 94 

Média diária de refeições 2 600 7 196 13 123 14 176 5 969 9 153 

Fonte: Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 

G18. Média diária de refeições servidas em escolas públicas, por Região (%) 

 

Fonte: Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 
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MEDIDAS 

Nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, verificou-se a identificação, 

em cada agrupamento de escolas, de um estabelecimento de ensino que promovesse o acolhimento 

dos filhos ou outros dependentes a cargo dos trabalhadores de serviços essenciais. Nesta sequência 

foi definida uma rede como resposta social de proximidade e consequente acolhimento de menores 

a cargo de trabalhadores de serviços essenciais na rede de escolas de acolhimento. A lista foi 

disponibilizada na Internet e integra cerca de 800 escolas de referência que garantiram o serviço de 

refeições e acolhimento. 

A 29 de março foi publicada a Portaria n.º 82/2020, na qual se definiu com detalhe os profissionais 

considerados essenciais, no âmbito do combate à pandemia e manutenção dos serviços básicos, em 

período de confinamento, esclarecendo-se também que o acolhimento nos estabelecimentos de 

ensino estava prevista apenas para os filhos ou outros dependentes de trabalhadores: (a) cuja 

mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos na sequência 

da suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais; e (b) cujo agregado familiar 

seja constituído exclusivamente por profissionais mobilizados para serviços essenciais ou em que o 

membro que se encontra nesta situação é o único apto a prestar assistência a crianças. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 39-A/2020, de 16 de julho, os agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas da rede pública de ensino mantiveram as medidas necessárias para a prestação de apoios 

alimentares a alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar até 31 de julho de 2020 

com disponibilização da listagem das escolas de acolhimento em cada região.  

https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://www.dgeste.mec.pt/index.php/destaque_1/escolas-de-referencia-para-o-servico-de-refeicoes-e-acolhimento-de-filhos-do-pessoal-hospitalar-e-de-emergencia/
https://www.dgeste.mec.pt/index.php/destaque_1/escolas-de-referencia-para-o-servico-de-refeicoes-e-acolhimento-de-filhos-do-pessoal-hospitalar-e-de-emergencia/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835147/details/maximized?serie=II&day=2020-03-29&date=2020-03-01
https://dre.pt/home/-/dre/138217278/details/maximized
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Anexo. Cronologia das medidas político-administrativas de adequação do 

sistema educativo aos condicionalismos resultantes da pandemia e de 

preparação do ano letivo 2020/21 
 

Para memória futura e de forma a permitir uma análise mais detalhada do processo de adequação das 
escolas aos condicionalismos resultantes da evolução da pandemia de COVID-19, em Portugal, 
sistematiza-se em seguida, por ordem cronológica, as medidas que foram adotadas a nível nacional, 
entre março e julho de 2020, de forma a enquadrar, orientar e apoiar o trabalho das escolas.  

 

Março de 2020: 

o Publicação do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece as medidas 
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — 
COVID-19, que vem, no seu artigo 9.º, determinar a suspensão, com início no dia 16 de 
março de 2020 e reavaliação no dia 9 de abril de 2020, das «atividades letivas e não letivas 
e formativas com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos e do setor social e solidário de educação pré-escolar, básica, 
secundária e superior e em equipamentos sociais de apoio à primeira infância ou 
deficiência, bem como nos centros de formação de gestão direta ou participada da rede 
do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.». 

o Na mesma data, divulgação de uma missiva dirigida aos Diretores e Presidentes de 
Comissões Administrativas Provisórias (CAP) dos Agrupamentos de Escolas (AE)/Escolas 
Não Agrupadas (ENA), no âmbito da qual o Ministério da Educação informa que emanará 
orientações específicas para as diferentes áreas de intervenção, ao nível administrativo, de 
apoio aos alunos, curricular e pedagógico. Antecipando algumas orientações gerais e com 
impacto no imediato, estabelece-se o dever de os professores titulares e diretores de 
turma garantirem que têm o contacto eletrónico e telefónico de todos os encarregados de 
educação e/ou alunos. Apresenta-se igualmente a preparação de um conjunto de 
orientações, instrumentos e ferramentas para coadjuvar o trabalho pedagógico das escolas 
durante a suspensão das atividades letivas presenciais, bem como a intenção de que o ME 
permanecerá em contacto regular com as escolas e emanará orientações com outro grau 
de detalhe sobre as várias questões que assim o justifiquem. 

o Criação, a 16 de março, de uma página eletrónica de apoio às escolas, pela Direção-Geral 
de Educação, em articulação com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional, I.P., a qual disponibiliza um conjunto de recursos de apoio ao nível da 
utilização de metodologias de ensino a distância por parte das escolas, no sentido de 
permitir a continuidade dos processos de ensino e aprendizagem. A página pode ser 
consultada neste link: https://apoioescolas.dge.mec.pt/.  

o Disponibilização, nesta página eletrónica de apoio às escolas, de uma área onde os 
professores podem partilhar e consultar práticas pedagógicas adequadas ao ensino a 
distância, para desenvolverem as Aprendizagens Essenciais das suas disciplinas e as áreas 
de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

o Divulgação às escolas, a 26 de março, de um roteiro com 8 Princípios Orientadores para a 
Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas. 

https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf


Estamos On com as Escolas: Conhecer para Apoiar  
Medidas educativas e resultados do questionário às escolas 

 

42 
 

o Divulgação de roteiros tecnológicos de apoio à implementação de plataformas associadas 
à Microsoft e à Google, alinhados com o roteiro orientador para a implementação da E@D 
divulgado pelo Ministério da Educação. 

o Publicação da Portaria n.º 82/2020, de 29 de março, na qual se definiram os serviços 
considerados essenciais, no âmbito do combate à pandemia, bem como as condições a 
cumprir pelos respetivos profissionais para beneficiar dos serviços de acolhimento dos seus 
filhos e outros dependentes a cargo, na rede de escolas públicas. 

o Identificação, em cada município, de pelo menos um estabelecimento de ensino que 
promove o acolhimento dos filhos ou outros dependentes dos trabalhadores de serviços 
essenciais. Publicação online da lista/mapa das escolas. 

 

Abril de 2020: 

o Garantida a avaliação sumativa do 2.º período, durante o período previsto da pausa letiva, 
com base nos elementos disponíveis e no caráter contínuo da avaliação. 

o Divulgação às escolas das orientações para utilização de tecnologias de suporte ao ensino 
a distância, emanadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

o Publicação do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que vem estabelecer medidas 
excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito dos 
ensinos básico e secundário, bem como da educação pré-escolar, nomeadamente a 
necessidade de as aprendizagens serem desenvolvidas através da modalidade de ensino 
não presencial, com recurso às metodologias que cada escola considere as mais adequadas 
e com base na definição e implementação de um plano de ensino a distância.  

o Disponibilização, a partir de 15 de abril, do Curso de Formação Docência Digital em Rede, 
fruto de uma parceria entre a Direção-Geral da Educação e a Universidade Aberta. Foram 
realizadas duas edições deste Curso, entre abril e junho de 2020, com a participação de 
aproximadamente 3400 formandos de todo o país, tendo sido dirigido a 
Diretores/Presidentes de CAP, professores com funções de liderança intermédia e a 
Diretores dos CFAE, acompanhados de 1 um assessor. 

o Envolvimento das associações profissionais de professores na produção e partilha de 
materiais pedagógico-didáticos das várias disciplinas do currículo nacional. 

o Criação de uma página no Facebook onde as escolas podem consultar informação e 
partilha de documentos e estratégias de trabalho com os alunos. 

o Disponibilização de uma plataforma onde os diretores de escola podem consultar 
respostas a perguntas frequentes e colocar novas perguntas, as quais são respondidas por 
cada serviço, em razão da matéria, no prazo de 24 horas, garantindo-se assim um apoio 
rápido e eficaz a cada estabelecimento de ensino. 

o Divulgação às escolas de Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de 
Apoio à Educação Inclusiva na modalidade de E@D. 

o Lançado, a nível nacional, um questionário a ser preenchido por cada escola, tendo em 
vista a identificação de situações de ausência de acessibilidade ou de disponibilização de 
equipamento tecnológico. 

o Criada a iniciativa #EstudoEmCasa, com o objetivo de disponibilizar um conjunto alargado 
de conteúdos pedagógicos, em canal aberto da televisão, acessível à generalidade das 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835147/details/maximized?serie=II&day=2020-03-29&date=2020-03-01
https://www.dgeste.mec.pt/index.php/destaque_1/escolas-de-referencia-para-o-servico-de-refeicoes-e-acolhimento-de-filhos-do-pessoal-hospitalar-e-de-emergencia/
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Orientacoes_tecnologias_de_suporte_ao_ensino_a_distancia.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximized
https://www.facebook.com/Apoio-Escolas-104000431233940/
https://www.dgeste.mec.pt/apoio-diretores-estamos-on/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-04/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_o_trabalho_das_Equipas_Multidisciplinares_de_Apoio%C3%A0Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva_na_modalidade_E@D.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-04/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_o_trabalho_das_Equipas_Multidisciplinares_de_Apoio%C3%A0Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva_na_modalidade_E@D.pdf
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famílias, especialmente importante para os alunos que não dispõem de equipamentos 
tecnológicos e ou acesso à Internet. 

o Celebração do protocolo com a RTP, no âmbito do projeto #EstudoEmCasa, e produção de 
um conjunto alargado de aulas em formato televisivo, relativas às várias áreas disciplinares 
e ciclos de ensino do Ensino Básico. 

o Divulgação aos alunos, famílias e escolas do Roteiro 9 Princípios Orientadores para 
Acompanhamento dos Alunos que recorrem ao #EstudoemCasa, com um conjunto de 
informações sobre o funcionamento desta iniciativa. 

o Início das emissões do #EstudoEmCasa na RTP Memória (dia 20.04.2020) e disponibilização 
dos conteúdos educativos em permanência, numa página eletrónica criada para o efeito. 

o Divulgação aos alunos, famílias e escolas da grelha semanais de emissões relativas ao 
#EstudoEmCasa, bem como a programação da Rádio Miúdos, integrando conteúdos 
educativos organizados para diferentes anos de escolaridade, do 1.º ao 3.º ciclos do ensino 
básico, enquanto ferramenta para complementar o trabalho dos professores com os seus 
alunos.  

o Disponibilização de um endereço de correio eletrónico - estudoemcasa@dge.mec.pt, 
tendo em vista o esclarecimento de questões de natureza pedagógica relacionada com 
este projeto. 

o Parceria com os CTT e com o Corpo Nacional de Escutas, visando a implementação de um 
mecanismo que permite, através destes organismos, fazer chegar aos alunos documentos 
e propostas de trabalho das escolas, bem como a sua devolução aos respetivos 
professores. 

o Reuniões em videoconferência com todos os diretores das escolas públicas para 
informação, auscultação e resposta às suas preocupações. 

 

Maio de 2020: 

o Criação de uma “brigada de apoio” que está em permanência ao serviço das escolas. Esta 
brigada designada “Estamos on com as escolas” é composta por mais de uma centena de 
professores das equipas regionais da Autonomia e Flexibilidade Curricular, por 
embaixadores do E-twinning e Laboratórios de Aprendizagem, por embaixadores do 
Programa de Educação Estética e Artística e dos coordenadores interconcelhios da Rede 
de Bibliotecas Escolares. As escolas ficam assim com um apoio dedicado nas áreas de 
especialidade dos professores que as integram: literacia, tecnologia, currículo, etc. 

o Dinamização de formação para que estas brigadas de apoio desenvolvessem competências 
para apoiar as escolas na implementação de ensino a distância. 

o Divulgação às escolas de um roteiro com Princípios Orientadores para uma Avaliação 
Pedagógica em Ensino a Distância (E@D). 

o Orientações emitidas pelo Júri Nacional de Exames que visam a adaptação dos processos 
de inscrição nas provas e exames nacionais ao contexto que o país atravessa, de isolamento 
social, instituindo um procedimento que facilita aquele processo, dando preferência aos 
meios eletrónicos, evitando assim a deslocação de alunos ou de encarregados de educação 
às escolas, e alargando o prazo de inscrição.  

o Assegurada a inscrição nos exames nacionais integralmente através de meios digitais. 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/escolas_estudoemcasa.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/escolas_estudoemcasa.pdf
https://estudoemcasa.dge.mec.pt/
https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/
mailto:estudoemcasa@dge.mec.pt
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
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o Articulação com a CONFAP como forma de ir acompanhando as suas preocupações e ter 
uma outra fonte de informação sobre os problemas existentes.  

o Articulação com a Fundação Calouste Gulbenkian, de modo a aproveitar a sua 
disponibilidade e a de outras instituições para poderem encontrar soluções para a 
aquisição de equipamentos digitais que permitam os alunos acompanhar atividades 
educativas a distância.  

o Participação no desenvolvimento de uma plataforma que visa a promoção de recolha de 
computadores e tablets que possam ser recondicionados e aproveitados pelas escolas para 
disponibilização aos alunos. 

o Divulgação às escolas sobre orientações para o ensino bilingue de alunos Surdos na 
modalidade de E@D. 

o Divulgação das medidas de segurança específicas para o uso 
das plataformas ZOOM, Moodle, Microsoft Teams e Google Classroom, de modo a que a 
sua utilização, no âmbito do ensino a distância, se processe de forma segura. 

o Dinamização de canal no Youtube para partilha de aulas e iniciativas educativas. 

o Envolvimento da Ordem dos Psicólogos na dinamização de formação aos psicólogos 
escolares, na produção de orientações de trabalho para os psicólogos escolares e na 
produção de brochuras para pais e para alunos, disponíveis online, entre as quais: 

a) Recomendações de autocuidado para professores e educadores de infância 

b) Ajudar as crianças a lidar com o stress 

c) Como lidar com uma situação de isolamento  

d) Como explicar a uma criança as medidas de distanciamento social e isolamento 

e) Como manter atividades de ensino, aprendizagem e formação à distância 

f) Famílias em Isolamento durante a Pandemia – Kit Pais / Calendários de Atividades 
para crianças e adolescentes (colaboração OPP / DGS) 

g) Estudar em tempo de pandemia – Guia para pais e cuidadores 

o Acompanhamento das escolas que manifestaram necessidade de apoio na implementação 
do seu plano de ensino a distância. 

o Publicação do Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, que vem estabelecer medidas 
excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e formativas, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, determinado a retoma das atividades letivas 
em regime presencial: a partir do dia 18 de maio de 2020 para os alunos do 11.º e 12.º 
anos de escolaridade e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino 
secundário, bem como para os alunos dos cursos artísticos especializados não conferentes 
de dupla certificação, nas disciplinas que têm oferta de exame final nacional; a partir do 
dia 1 de junho, para a educação pré-escolar. 

o Publicação, por parte da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, de um documento 
de Orientações para Regresso às Aulas em Regime Presencial (11º e 12º anos de 
escolaridade e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário) 

o Reuniões com Porto Editora, Leya, Amazon e Microsoft, com vista a envolvê-las no portal 
de apoio às escolas. 

https://www.seguranet.pt/pt/estudo-em-casa-recomendacoes-de-seguranca
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Zoom.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Moodle.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Microsoft-Teams.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCDM1UhWp9gUPSGWMXP6EwWQ
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_professores_e_educadores.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/ajudar_as_criana_as_a_lidar_com_o_stress_durante_o_surto_de_covid19_4.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_opp.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_criancas_.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_ensino_a_distancia_.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_familias_isolamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_familias_isolamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_estudar_em_tempo_de_pandemia.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/133723695/details/maximized
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
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o Presença diária na RTP com sugestões práticas para as escolas. 

o Mobilização dos professores em mobilidade, na rede de Bibliotecas Escolares, nos 
embaixadores Etwinning, nas Equipas Regionais de acompanhamento Autonomia e 
Flexibilidade Curricular para o apoio de proximidade às escolas. 

o Envio de orientações à rede de Centros Qualifica para o seu funcionamento à distância. 

o Desenvolvimento de um modelo de biblioteca digital onde os professores podem aceder e 
partilhar conteúdos. 

o Reunião com as Associações Profissionais das diferentes disciplinas e com as Sociedades 
Científicas, com vista ao seu envolvimento no trabalho de ensino a distância em curso nas 
escolas. 

o Reunião de trabalho com a Associação de Formadores e Monitores Surdos de Língua 
Gestual e a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, com o objetivo de os 
mobilizar para a produção de materiais a disponibilizar no site de apoio às escolas. 

o Divulgação às escolas das orientações relativas aos direitos e deveres dos alunos e ao seu 
acompanhamento, no âmbito das atividades letivas presenciais e não presenciais. 

o Reuniões com todas as escolas, com vista à preparação do reinício das aulas presenciais a 
partir de 18 de maio. 

o Publicação das orientações de reabertura da Educação Pré-Escolar. 

 

Junho/Julho de 2020: 

o Definição de procedimentos a adotar no caso de haver alunos que não podem realizar os 
exames nacionais por motivo da doença COVID-19. 

o Publicação e divulgação junto das escolas as orientações para a organização do ano letivo 
de 2020/21, encontrando-se disponíveis em: https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/1055  

o Produção e divulgação às escolas das orientações para o ano letivo de 2020/21, em 
colaboração com a Direção Geral de Saúde. 

o Reuniões com todos os diretores de escolas públicas, com vista à preparação do ano letivo 
2020/21, em contexto de COVID-19. 

o Publicação do Decreto-Lei n.º 39-A/2020, de 16 de julho, através do qual se alteraram as 
medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, incluindo-
se a orientação para os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública 
definidos como “escolas de referência” em cada região assegurarem a prestação de apoios 
alimentares a alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar até 31 de julho 
de 2020. 

o Publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, que 
estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 
2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.  

o Elaboração de orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo 
do ano letivo 2020/2021, as quais foram remetidas a todos os estabelecimentos de ensino. 

o Preparação do lançamento da medida #EstudoEmCasa 2020/2021. 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/1055
https://dre.pt/home/-/dre/138217278/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/138461849/details/maximized
https://apoioescolas.dge.mec.pt/index.php/node/1072
https://apoioescolas.dge.mec.pt/index.php/node/1072

