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1. INTRODUÇÃO  
1.1. Relevância do estudo  

As rápidas mudanças sociais, económicas e científicas do início do séc. XXI, já projetadas 

nos finais do séc. XX, fizeram também emergir mudanças na educação, com o acentuar 

da necessidade de dotar as gerações presentes e futuras de um conjunto de capacidades 

e de competências, comummente referidas como competências para o séc. XXI 

(Ananiadou & Claro, 2009; Hipkins, Bolstad, Boyd, McDowall, 2014; Unesco, 2017), que 

lhes permitam adaptar-se e progredir num mundo em rápida evolução.  

Esta necessidade emergente levou, em educação, à produção de mais conhecimento e 

a um grande aumento de publicações sobre esta temática, sobretudo na sua dimensão 

de componente curricular, e a que várias instituições se empenhassem na construção 

de propostas e/ou de referenciais de competências, nomeadamente a Comissão 

Europeia e a OCDE1; levou, também, a um exercício de construção, reconstrução ou 

reconfiguração do currículo em muitos países da União Europeia e da OCDE 2 . Em 

Portugal, essa ação curricular materializou-se em um novo referencial curricular3, com 

uma forte componente centrada em competências-chave, o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, a par de outra constituída por “um conjunto comum de 

conhecimentos a adquirir, isto é, os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, 

indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e significativos, bem como de 

capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada 

área disciplinar ou disciplina” 4, as Aprendizagens Essenciais. 

 
1 Recomendação do conselho sobre as Competências Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida, de 22 de 
maio de 2018 (2018/C 189/01). https://eur-lex.europa.eu/  

OECD Future of Education and Skills 2030 — https://www.oecd.org/education/2030-project/  

2  No âmbito do OCDE Future of Education and Skills 2030, podem ser consultadas, por exemplo, as seguintes 
publicações: Curriculum analysis, conceptual learning framework (Learning Compass for 2030), What Students Learn 
Matters: Towards a 21st Century Curriculum, Curriculum Overload: A Way Forward.  

3 Despacho n.º 5908/2017 (2017), de 5 de julho, relativo à implementação do projeto de autonomia e flexibilidade 
curricular dos ensinos básico e secundário, no ano escolar de 2017-2018. 
4 Pode ler-se no despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto, que homologa as Aprendizagens Essenciais do Ensino 
Secundário (Cursos Científico-Humanísticos), das componentes de formação constantes do anexo VI do Decreto-Lei 
n.º 55/2018, de 6 de julho. Recentemente, a 6 de julho de 2021, foi publicado o Despacho n.º 6605-A/2021 que 
clarifica a constituição dos referenciais curriculares a vigorar futuramente. Diz, no seu ponto 1. “Constituem -se como 
referenciais curriculares das várias dimensões do desenvolvimento curricular, incluindo a avaliação externa, os 
seguintes documentos curriculares: a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado através 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=GA
https://www.oecd.org/education/2030-project/
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/EDPC(2019)15&docLanguage=En
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf
https://doi.org/10.1787/d86d4d9a-en
https://doi.org/10.1787/d86d4d9a-en
https://doi.org/10.1787/3081ceca-en
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Muito relevante nas preocupações de estudiosos e de decisores políticos, e parte 

integrante desses referenciais foi, e é, a tecnologia digital, quer se fale em educação 

tecnológica, quer em literacia digital, quer em competência digital. 

 
 

Muito recentemente, a pandemia de covid195, e o recurso compulsivo e involuntário ao 

ensino remoto de emergência, veio, em semanas e não em anos, forçar a transformação 

digital de uma forma rápida e radical. Simultaneamente, tornou também claras as 

fragilidades e o atraso do uso das tecnologias digitais em educação, sobretudo ao nível 

do ensino e da aprendizagem dos alunos mais jovens, já que o grande desenvolvimento 

verificado, por exemplo, no ensino a distância, se tem dirigido sobretudo ao público 

adulto e universitário. 

Esta constatação fez com que os decisores políticos e as instituições educativas de 

diversos países se vissem forçados a agir sobre o digital e com que a Comissão Europeia 

definisse a educação e a formação em tecnologias digitais como uma das prioridades 

para a próxima década (Comissão Europeia, 2020), intenção que se concretizou no 

Digital Education Action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital 

age. Espera-se que esta ação seja replicada nos 27 países da UE. Portugal deu-lhe corpo 

recentemente no Plano de Ação para a Transição Digital (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 30/2020). 

 
do Despacho n.º 6478/2017, de 9 de julho; b) As Aprendizagens Essenciais, homologadas através dos Despachos  6944 
-A/2018, de 18 de julho, 8476 -A/2018, de 31 de agosto, 7414/2020, de 17 de julho, e 7415/2020, de 17 de julho; c) 
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; d) Os perfis profissionais/referenciais de competência, quando 
aplicável, e no ponto 2 — São revogados os demais documentos curriculares relativos às disciplinas do ensino básico 
e do ensino secundário com aprendizagens essenciais definidas.” 

5 Apesar da OMS usar o termo com maiúsculas, seguimos a sugestão da Academia das Ciências de Lisboa que indica 
que “caso tenha necessidade de empregar este termo, recomenda-se o seu uso com minúscula, uma vez que se trata 
de um nome comum de uma doença” (https://www.volp-acl.pt/index.php/item/covid-19). 

Muito recentemente, a pandemia de covid19, e o 
recurso compulsivo e involuntário ao ensino remoto de 
emergência, veio, em semanas e não em anos, forçar a 
transformação digital de uma forma rápida e radical. 

https://www.volp-acl.pt/index.php/item/covid-19
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Este plano organiza-se em quatro focos que correspondem a outras tantas ações: 1) 

disponibilização de equipamento individual a alunos e professores; 2) garantia de 

conectividade móvel gratuita para alunos e professores; 3) acesso a recursos educativos 

digitais de qualidade e 4) forte aposta num plano de capacitação digital de docentes. 

Parece-nos que a preocupação é claramente tecnológica, secundarizando a dimensão 

pedagógica. Ora entendemos que, a ser assim, estamos, de novo, perante uma 

formação de professores desfocada, isto é, centrando-se apenas nas competências 

digitais, como se fosse possível separá-las da aquisição e desenvolvimento de outros 

conhecimentos e de outras competências disciplinares e transversais, e sem que se 

entenda que não é pelo facto de se dominar o ambiente digital que se melhora a 

qualidade do ensino. É também necessário que, a par da inovação tecnológica, se inove 

no currículo e na metodologia para se conseguir uma aprendizagem profunda e 

significativa, centrada no aluno, mais personalizada e flexível, colaborativa e criativa, tal 

como é preconizada pelo chamado currículo para o séc. XXI. 

1.2. Propósito da investigação 

Foi este o desafio que entendemos aceitar ao organizar um estudo de investigação cujo 

objeto é a aprendizagem e o ensino a distância durante a pandemia e sobre o qual nos 

propomos construir conhecimento sólido que constitua contributo fundamentado para 

a apresentação de recomendações aos decisores políticos e às escolas, de modo a 

alicerçar a formação pedagógica digital de professores. 

 
 

Este estudo foi organizado em duas fases, correspondendo cada uma delas a cada um 

dos períodos de confinamento com o consequente recurso ao ensino remoto de 

emergência. Com o primeiro estudo, de carácter exploratório, cujo relatório agora 

Construir conhecimento sólido que constitua 
contributo fundamentado para a apresentação de 

recomendações aos decisores políticos e às escolas, de 
modo a alicerçar a formação pedagógica digital de 

professores. 
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apresentamos, de metodologia mista, pretendíamos saber como é que professores 

ensinaram e alunos aprenderam durante o ensino remoto de emergência que decorreu 

entre março e junho de 2020. Partindo do princípio de que a referida “capacitação digital 

de docentes” não se pode fazer com a mera capacitação tecnológica, mas numa 

formação digital inserida numa abordagem pedagógica (pedagogically embedded), 

pretendemos, assim, nesta primeira fase, investigar o modo como se desenrolou 

pedagógica e tecnologicamente o processo de ensinar e de aprender online durante o 

primeiro confinamento. 

Os resultados desta primeira fase permitiram-nos apurar alguns factos relevantes, 

nomeadamente a coexistência de um perfil de ensino marcadamente tradicional, 

fechado, de cariz tecnológico com um perfil inovador, centrado no aluno, privilegiando 

o desenvolvimento de competências-chave, transversais a par com o desenvolvimento 

da competência digital, que as completa e as potencia. Em síntese, podemos resumi-los 

do seguinte modo: se o princípio que justifica o conceito de competência é o saber 

mobilizar o conhecimento que se detém, os diferentes tipos de conhecimento, num 

desempenho que permita lidar com qualquer situação, mesmo que complexa, 

problemática e imprevisível, a verdade é que não é a situação, neste caso o ambiente 

digital, que faz um bom professor, mas só um bom professor consegue lidar com as 

situações que se lhe apresentam, usando o ambiente para desenvolver a aprendizagem 

dos alunos, tornando claro o seu desempenho competente, ou … a falta dele.  

Este estudo será complementado por um outro estudo, numa segunda fase, coincidente 

com o ensino a distância durante o segundo confinamento (janeiro a março de 2021). 

Tomando a nossa experiência da primeira fase como um estudo exploratório que nos 

forneceu pistas para nova investigação, e que servirá de base à construção de novos e 

mais robustos instrumentos, construímos um estudo de investigação, alargado, de 

matriz quantitativa, com base na aplicação de um conjunto de questionários 

complementares, dirigidos a alunos e a professores, sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem, durante o segundo período de ensino remoto. Este segundo estudo, 

cujos resultados proximamente apresentaremos, enfatizará as semelhanças e as 

diferenças a partir de um conjunto de parâmetros de comparabilidade, decorrentes das 
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referências explicitadas no enquadramento teórico e do conhecimento e experiência 

dos autores do estudo. 

Os dois estudos, complementares nas suas descobertas, têm como objeto a 

aprendizagem e o ensino remoto de emergência durante a pandemia de covid-19 e 

como propósito estudar como é que os professores ensinaram e os alunos aprenderam 

durante esse período em Portugal.  

 
Tendo como questão de partida saber se o ensino digital tem potencial 

inovador/transformador das práticas de ensino e de aprendizagem, tem como linha 

orientadora perseguir os seguintes objetivos: 1) descrever as práticas pedagógicas 

durante o período de ensino remoto de emergência nos ensinos básico, secundário e 

superior ; 2) caracterizar diferentes modelos de ensino de acordo com as práticas 

pedagógicas adotadas em ambiente online; 3) identificar os aspetos pedagógicos que 

caracterizam o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino e de aprendizagem 

com o uso de tecnologias digitais; 4) construir conhecimento baseado em dados que 

possa contribuir para a construção de referenciais curriculares para a formação 

pedagógica digital de professores. 

A partir dos dados obtidos neste primeiro estudo esperamos poder mapear as 

características das abordagens que geram inovação pedagógica e tecnológica, 

descrevendo, além do perfil de ensino dito tradicional, os perfis baseados em ambos os 

modelos inovadores: o ensino inovador criativo e o modelo inovador tecnológico. Estes 

resultados permitirão a elaboração de recomendações a apresentar a decisores políticos 

e a instituições de educação, para apoiar a formação digital pedagógica de professores 

e programas de formação digital para professores, ao nível nacional e local. 

Tendo como objeto de estudo a aprendizagem e o 
ensino remoto de emergência durante a pandemia 

covid-19, o propósito foi o de estudar como é que os 
professores ensinaram e os alunos aprenderam 

durante esse período em Portugal. 
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2. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 
2.1. O ensino remoto de emergência em pandemia   

Como se referiu anteriormente, a ameaça à saúde trazida pela covid-19 teve um grande 

impacto em todos os setores da sociedade, atingindo também os sistemas educativos, 

sem qualquer exceção, à escala mundial (Shraim & Crompton, 2020; Teräs et al., 2020). 

No caso concreto da Educação, a crise pandémica fez com que as escolas mudassem 

abruptamente para o ensino remoto de emergência (Alvarez, 2020; Bozkurt & Sharma, 

2020; Daniel, 2020; Shraim & Crompton, 2020) em resposta a um confinamento que 

obrigava professores e alunos a ficarem em suas casas.  

Uma vez que a crise pandémica forçou as instituições educativas a recorrerem a 

modalidades de trabalho e a um ensino com características totalmente diferentes 

daquelas a que professores e alunos estavam habituados, importa compreender como 

é que esta nova modalidade de trabalho foi no geral equacionada e que questões 

concretas levantou à comunidade educativa em geral e aos professores e alunos em 

particular.  

Nessa linha e como contributo para a compreensão do que foi estudado sobre o trabalho 

pedagógico que, de forma tempestiva e sem qualquer preparação prévia específica, os 

professores vieram a desenvolver com os seus alunos através da Internet, utilizando 

ferramentas digitais até aí desconhecidas por grande parte deles, fazemos neste ponto 

uma breve aproximação à literatura produzida a este propósito durante as primeira e 

segunda vagas da pandemia, isto é, durante o ano de 2020.  

Para além da dimensão pedagógica relacionada com a utilização de tecnologias digitais 

no processo de ensino e aprendizagem e com base nas conclusões dos estudos 

publicados nesse período, interessava-nos compreender, sobretudo, com que desafios 

professores e alunos se confrontaram e que tipo de problemas foram identificados, mas 

também que horizontes e perspetivas essa nova forma emergente de organização do 

ensino poderá vir a proporcionar no futuro próximo. 

Um dos desafios, talvez um dos mais salientes na literatura publicada durante o primeiro 

ano da pandemia, refere-se à exclusão digital dos alunos sem recursos ou sem as 

competências digitais necessárias para poderem trabalhar com as tecnologias digitais 
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que passaram a ser utilizadas nos diferentes contextos (Alvarez, 2020; Bozkurt et al., 

2020; Briggs, 2020; Daniel, 2020; Rapanta et al., 2020; Shraim & Crompton, 2020).  Um 

desafio que deverá merecer atenção especial, principalmente se pensarmos no pouco 

que se sabe sobre a capacidade do ensino online para proporcionar uma educação de 

qualidade, inclusiva e equitativa para todos os alunos, em particular nos alunos com 

idades mais jovens e a frequentar níveis de ensino mais elementares.  

Para outros autores, o aspeto mais saliente terá sido, desde logo,  a confusão do ponto 

de vista conceptual que se gerou entre esta nova forma de organizar e concretizar o 

processo de ensino e aprendizagem - só mais tarde consensualmente designada de 

ensino remoto de emergência -, e o ensino a distância, modalidade de ensino e 

aprendizagem com características muito próprias e que, naturalmente, nada tem a ver 

com o ensino presencial que é tradicionalmente realizado nas escolas (Campos & 

Pereira, 2020; Shraim & Crompton, 2020).  

A este propósito e tendo como base as conclusões de um estudo realizado em escolas 

ucranianas, os autores chamam a atenção para o facto de haver poucas evidências sobre 

a eficácia do trabalho desenvolvido no primeiro ano da pandemia, apesar de o ensino à 

distância se ter tornado uma parte essencial da vida quotidiana da maioria dos alunos 

durante a quarentena (Nenko et al., 2020).  

Embora assumindo o lado positivo do ensino remoto, na possibilidade que ofereceu de 

manter o vínculo entre alunos e professores, alguns autores chamam a atenção também 

para uma certa contradição verificada no ensino remoto emergencial, uma vez que nem 

sempre estão presentes os benefícios em geral atribuídos ao ensino a distância, como 

por exemplo a flexibilidade com que os estudantes podem organizar o tempo dedicado 

à aprendizagem e o espaço eleito para que essa aprendizagem tenha lugar (Campos & 

Pereira, 2020). 

Num outro estudo realizado na Palestina (Shraim, & Crompton, 2020) é realçada, aliás, 

a emergência de uma atitude cada vez mais negativa em relação à educação online, 

muito embora se reconheça que o que se aprendeu com a experiência realizada na 

transição para a aprendizagem online poderá constituir um forte impulso para que essa 

modalidade de ensino possa vir a ser integrada como suplemento (e não como 

substituto), ao ensino presencial tradicional. 
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Shraim e Crompton destacam, por outro lado, o facto de que os professores que 

aderiram a este tipo de ensino, normalmente os mais bem preparados em termos de 

competência digital, terem desempenhado um papel significativo em influenciar outros 

professores e os próprios alunos. Segundo estes investigadores, trata-se de uma 

mudança de perspetiva que assenta sobretudo na concordância que parece emergir 

relativamente ao potencial das tecnologias digitais, nomeadamente as que os alunos já 

usam no seu quotidiano (como os dispositivos móveis, redes sociais, armazenamento na 

nuvem, etc.) para a conceção e distribuição de recursos educativos desenvolvidos para 

apoio à aprendizagem.  

Nesta mesma linha aponta um estudo realizado na China (Chen et al., 2020) com o 

objetivo de compreender em que medida a transferência do ensino presencial 

tradicional para plataformas online afetou, na perspetiva dos estudantes, a qualidade 

do ensino. Segundo os autores, o estudo permitiu concluir que a disponibilidade e os 

recursos das plataformas digitais assumiram maior influência na satisfação dos 

estudantes, do que os fatores pessoais, ou seja, as próprias características individuais 

desses mesmos estudantes. 

No que se refere ao potencial pedagógico das tecnologias digitais, Parkin et al. (2020) 

destaca em concreto a comunicação entre professores e alunos como o propósito mais 

importante identificado num estudo realizado no Reino Unido sobre como as 

tecnologias digitais ajudaram a ultrapassar os desafios do ensino remoto. 

Sabemos quão limitadas são estas referências face à expansão de novos estudos sobre 

este tema e esta situação; elas refletem, no entanto, o estado inicial da investigação à 

data do início do nosso estudo. 

2.2. Inovação, currículo e tecnologia 

As tecnologias digitais têm sido apontadas como fator central da inovação no séc. XXI, 

desempenhando um papel essencial na sociedade do conhecimento, potenciando 

transformações na sociedade, na economia e, também, na educação. A relação que se 

tem estabelecido entre tecnologias, inovação e educação levou à criação de grandes 

expetativas sobre o papel do digital no ensino remoto de emergência durante a 

pandemia, justificadas, por vezes, pelo acesso à internet de muitos alunos e professores, 
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que de outro modo o não teriam, e pelo considerável aumento do número de 

computadores por sala de aula. Apesar de muitos autores considerarem a introdução 

das tecnologias6 na sala de aula, materializada na existência e no uso do computador, 

como evidência de inovação, “with greater evidence of technology-driven innovations 

than of innovations derived from pedagogical considerations” (Johannessen & Pedró, 

2010, p.144), a verdade é que se algo mudou na sala de aula com a existência de mais 

computadores, pelo menos ao nível do equipamento, dificilmente se pode considerar 

que essa mudança signifique só por si que houve inovação.  

A tensão muitas vezes evidente entre tecnologia e pedagogia quanto à origem, foco e 

grau de relevância da inovação, torna a inovação tecnológica nos sistemas educativos 

notoriamente lenta em contraponto com o ritmo rápido dos avanços tecnológicos nas 

esferas económica e social. No entanto, apesar de a inovação requerer tempo, 

empenho, reflexão, organização e gestão das muitas resistências, a pandemia fez com 

que a tecnologia entrasse de rompante na escola, no ensino e na aprendizagem, num 

modo de inovação forçada e nem sempre assumida nem bem compreendida; nunca 

tantos alunos tinham tido a oportunidade/ a obrigatoriedade de usar o computador 

como o ambiente de trabalho prevalente; nunca tantos professores tinham ousado 

enfrentar os desafios da tecnologia digital.  

Consideramos aqui o conceito de inovação pedagógica que remete para o conjunto de 

produtos, processos, estratégias e abordagens que melhoram as situações atuais 

tornando-se pontos de referência (Kampylis, Bocconi & Punie, 2012), assumindo que o 

seu significado em função das tecnologias digitais vai muito para lá da literacia digital ou 

mesmo da competência informática. Apesar da importância que o conceito tem 

assumido nas instituições internacionais e nas medidas políticas nacionais, e da sua 

concretização em muitos exemplos do trabalho pedagógico e didático em escolas e salas 

de aula, a verdade é que, neste caso, são isso mesmo: exemplos. Para que a inovação se 

torne efetiva, como diz Shelton (2011, para. 3) é preciso que os “…products, processes, 

 
6 Neste relatório utilizamos o termo “tecnologias” para nos referirmos ao largo espectro de tecnologias 
digitais hoje ao nosso dispor. Conscientes de que a terminologia usada para abordar as questões do digital 
na educação nem sempre é consensual, procurámos, ainda assim, manter-nos próximos dos referentes 
educativos internacionais e europeus.  Isto não invalida que, por questões de coerência textual, usemos 
as expressões “tecnologia”, “tecnologias digitais” ou “o digital” com o mesmo significado. 
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strategies and approaches that improve significantly upon the status quo and reach 

scale”. Assim, a alteração significativa do status quo e a escala, isto é, a extensão 

territorial e institucional que a inovação abrange, parecem ser fatores determinantes 

para a implementação dessa inovação. 

Quanto à questão da escala, a globalização dos grandes problemas ao nível mundial, 

torna evidente que a sua resolução, ou pelo menos a capacidade para enfrentar os 

desafios que eles representam, só será possível também ao nível global, no coletivo, 

com medidas comuns e partilhadas, considerando que para lá das necessidades e dos 

objetivos locais e/ou regionais, há também, por um lado, a perceção da necessidade de 

estabelecer compromissos globais, internacionais, e, por outro lado,  a constatação da 

importância e da inevitabilidade de preparar as jovens gerações para um futuro incerto 

e imprevisível. A educação surge, assim, como a estratégia prioritária para lidar com as 

expetativas que hoje temos sobre o futuro e como salvadora desse futuro incerto.   

The future is uncertain and we cannot predict it; but we need to be open and ready for it. The children 

entering education in 2018 will be young adults in 2030. Schools can prepare them for jobs that have not 

yet been created, for technologies that have not yet been invented, to solve problems that have not yet 

been anticipated. It will be a shared responsibility to seize opportunities and find solutions. To navigate 

through such uncertainty, students will need to develop curiosity, imagination, resilience and selfregulation; 

they will need to respect and appreciate the ideas, perspectives and values of others; and they will need to 

cope with failure and rejection, and to move forward in the face of adversity. (OCDE, 2018, p. 2)  

Para alcançar este objetivo comum, as instituições internacionais com relevância na área 

da educação, OCDE, União Europeia/Comunidade Europeia, Conselho da Europa e 

UNESCO, entre outras, têm centrado a sua atenção e atividades na discussão de como 

melhorar a educação e a formação para alcançar os objetivos e as necessidades dos 

aprendentes do séc. XXI, apoiando projetos destinados a preparar os jovens de hoje para 

as situações imprevisíveis do futuro, com propostas concretas, algumas das quais 

iniciadas já nos finais do séc. XX. São exemplos destas iniciativas a adoção pelo Conselho 

da União Europeia e pelo Parlamento Europeu das recomendações da Comissão 

Europeia sobre competências chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida e sobre a 

sua inclusão nos currículos europeus 7  bem como da necessidade de implementar 

 
7 Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao 
longo da vida, de 18 de Dezembro de 2006 (2006/962/EC). https://eur-lex.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
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metodologias ativas. Neste referencial, que inclui oito competências chave, 

competência é definida como combinação de conhecimentos, capacidades e atitudes. 

O referencial foi posteriormente revisto (2017) e atualizado (2018). Em 2015 a OCDE, 

reconhecendo a necessidade de uma discussão global sobre educação, lançou o projeto 

Future of Education and Skills 20308, que se propunha encontrar respostas, no coletivo 

do conjunto dos países participantes, para as questões: 1) Que conhecimentos, 

capacidades e atitudes serão necessários aos jovens de hoje para que possam  ser bem 

sucedidos e dar forma ao seu mundo? e 2) Como é que os sistemas educativos podem 

desenvolver  efetivamente nos alunos estes conhecimentos, capacidades e atitudes? A 

primeira fase do projeto tinha como foco central o desenho do currículo, numa 

perspetiva de mapeamento comparativo dos currículos de vários países e, numa 

segunda fase, o foco passa a incidir sobre a implementação do currículo e a criação de 

um referencial para o ensino. Do projeto resultou, entre outros documentos, a produção 

de um guia para a reconfiguração curricular: o Learning Compass 2030, sendo a 

metáfora da “bússola da aprendizagem” utilizada “to emphasise the need for students 

to learn to navigate by themselves through unfamiliar contexts, and find their direction 

in a meaningful and responsible way, instead of simply receiving fixed instructions or 

directions from their teachers”, simultaneamente elenca o tipo de competências que os 

alunos precisam de desenvolver (OCDE, 2019, p. 2). 

Em 2017, a UNESCO9 publicou um conjunto de estudos sobre a educação para o futuro 

(UNESCO - E2030: Education and Skills for the 21st Century, 2017); também o Conselho 

da Europa tem vindo a realizar eventos e a apoiar projetos que manifestam a sua 

preocupação com a educação do futuro e com o reconhecimento de competências 

sociais, tendo publicado em 2021 o Reference Framework of Competences for 

Democratic Culture 10.  

 
8 OECD Future of Education and Skills 2030 OECD Learning Compass 2030 A Series of Concept Notes (2019), ancorado 
no projeto DeSeCo da OCDE Key Competency Framework (OECD, 2016); OECD (2020), Curriculum Overload: A Way 
Forward, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3081ceca-en; OECD (2020), What Students Learn Matters: 
Towards a 21st Century Curriculum, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d86d4d9a-en. 
 
9 UNESCO - E2030: Education and Skills for the 21st Century, 2017; UNESCO — The futures of learning 2: what kind of 
learning for the 21st century? Cynthia Luna Scott1, 2015.  
 

10 Council of Europe (2021). Reference Framework of Competences for Democratic Culture 
 

https://doi.org/10.1787/3081ceca-en
https://doi.org/10.1787/d86d4d9a-en
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O currículo em Portugal foi por muito tempo marcado por uma arreigada tradição de 

fechamento e de individualismo disciplinar, com uma visão de currículo como somatório 

de um conjunto de disciplinas segmentadas, cada uma associada a um saber centrado 

no domínio científico de determinada área do conhecimento de que o docente é 

portador, privilegiando o “cumprir o programa”, leia-se os conteúdos da disciplina em 

causa, com a sobrevalorização da quantidade da “matéria” a transmitir em detrimento 

da qualidade e da profundidade das aprendizagens, numa lógica de homogeneidade de 

alunos e de aprendizagens. Apesar deste quadro conservador, Portugal tem seguido, nas 

últimas décadas, um percurso de reconfiguração do paradigma e da matriz curricular, 

de tendência progressivamente mais inovadora, numa perspetiva de convergência com 

o sentido que lhe é dado nos documentos internacionais atrás referidos e que a 

investigação e os resultados e recomendações dos projetos internacionais justificam. E, 

assim, apesar de algumas interrupções do sentido deste percurso, Portugal tem vindo a 

alinhar com a “onda” de inovação em educação, quer na vertente curricular e 

pedagógica, quer na tecnológica. Conceitos como “competência”, “competências-

chave”, “transversalidade”, “flexibilidade”, “autonomia”, “pensamento crítico”, 

“resolução de problemas”, “centralidade do aluno”, “avaliação formativa”, “projeto”, 

quer no modo de organização curricular, quer no de metodologia de trabalho, têm 

entrado no discurso da educação. A materialização destas ideias refletiu-se no projeto 

de autonomia e flexibilidade curricular11 que deu corpo ao atual referencial curricular 

português, constituído por um perfil das competências que o aluno deve deter no fim 

da escolaridade obrigatória (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - PA 

2017). Aqui, o conceito de competência assume uma renovada e ressignificada 

relevância na medida em que permite centrar as aquisições curriculares num conjunto 

nuclear de competências - saberes em uso ou em ação (Perrenoud, 1999; Zakhartchouk 

& Hatem, 2009). Para a consecução destas competências transversais devem convergir 

as competências e os saberes disciplinares que constituem a outra peça do referencial 

curricular - as Aprendizagens Essenciais - articuladas com as competências inscritas no 

PA. Esta construção curricular “corresponde a um reconhecimento da 

inutilidade/impossibilidade de currículos comuns enciclopédicos, em favor da seleção 

 
11 Website de apoio ao projeto: https://afc.dge.mec.pt/  

https://afc.dge.mec.pt/
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criterial do essencial e da abertura a diferenciação de acordo com as situações e 

contextos.” (Almeida, Viana, Barcelos, Roldão & Peralta, 2021, p.18). Esta visão está 

refletida no recente Despacho n.º 6605-A/2021, que revoga os programas e metas de 

aprendizagem das várias disciplinas e define como referenciais curriculares únicos o 

Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória (PA), as Aprendizagens Essenciais 

(AE), a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e eventuais perfis profissionais. 

Estas iniciativas, internacionais e nacionais, bem como os documentos que deles têm 

vindo a resultar, apontam claramente para a mudança do status quo em que se encontra 

a maioria dos sistemas educativos objeto de vários estudos de investigação, sobretudo 

no que se refere àquelas que, em relação ao nosso estudo, consideramos como as 

dimensões centrais da mudança: currículo formal, currículo em ação (práticas 

pedagógicas/curriculares), aprendizagem e ensino, avaliação e uso das TIC. 

A mudança do status quo na sua dimensão pedagógica implica atuar sobre aquilo que 

se deve aprender e como o aprender, ou seja, implica uma reconfiguração do currículo, 

quer na sua dimensão intencional ou mesmo normativa – o currículo oficial – quer, 

sobretudo, na sua dimensão de currículo em ação - ação didática, ou seja, as práticas de 

ensino e de aprendizagem e as interações que se estabelecem entre os que aprendem 

e aqueles que fazem com que aprendam. 

No entanto, muito frequentemente, todo este instrumentário documental não 

consegue penetrar na caixa negra12, não alterando a sua essência, cavando-se cada vez 

mais fundo o fosso entre o mundo que os jovens experienciam fora da sala de aula e 

aquele que vivem dentro dela, entre o que aprendem na escola e as competências de 

que necessitarão no “mundo real”. Fullan (2011, p.39) argumenta que “we are in a 

position to discover learning methods and experiences that are deeply engaging (…) 

ultimately, what matters most — and what we are all working towards — is that 

students learn what they will need to thrive in our world, and that they experience 

learning environments where each of them can blossom to enrich our cultures and 

societies”. 

 
12 Expressão atribuída à sala de aula por Black e William (1998) 
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Assim, parece evidente que a inovação não depende diretamente da produção de 

documentos legais e curriculares potenciadores de mudança, nem da introdução e uso 

das TIC, por muito massiva que possa ser, mas da mudança de paradigma, materializado 

não só no currículo formal, mas, sobretudo, no currículo em ação, na prática pedagógica 

e nas estratégias de ensino e de aprendizagem. Segundo a UNESCO (2004), “the 

potencial of ICT may not be optimized if there is no shift in the education paradigm” 

(p.75), substituindo  o modelo curricular centrado no professor e na transmissão dos 

conteúdos do programa, estático e de progressão linear, por um modelo dinâmico, não 

linear, centrado no aprendente, no seu percurso individual de aprendizagem, 

considerando conhecimentos prévios, capacidades e atitudes, passando de participante 

passivo a participante ativo, agente e co-agente com o professor do processo de 

aprendizagem, configurando uma nova cultura de aprendizagem, de ensino e de 

avaliação apoiadas pelas TIC, participando na sua aprendizagem de modos 

anteriormente impossíveis. Espera-se, assim, que os sistemas educativos evoluam de 

acordo com as necessidades das sociedades e dos alunos a quem servem, afastando-se 

da rotina de apenas os preparar para reproduzirem os conteúdos dos programas, mas 

antes para poderem aplicar os seus conhecimentos em novas situações, de forma crítica, 

responsável e criativa, porque   

the real test in life is not whether we can remember what we learned at school yesterday, but 

whether we will be able to solve problems that we can’t possibly anticipate today. The modern 

world no longer rewards us just for what we know, but for what we can do with what we know. 

(Schleicher, 2018, p.19) 

Esta mudança de perspetiva só é sustentável com a mudança de orientações 

pedagógicas de novas metodologias de ensino e de aprendizagem, no sentido de deixar 

de privilegiar o ensino enciclopédico e transmissivo pela compreensão profunda dos 

fenómenos, pelo desenvolvimento de capacidades cognitivas de nível superior, pela 

interação formativa, pela avaliação como estratégia de aprendizagem, para as quais as 

tecnologias poderão ser de grande importância, se não forem usadas para replicar 

práticas tradicionais uma vez que  

ICT-enabled innovation for learning refers to the profoundly new ways of using and creating 

information and knowledge made possible using ICT [… and] this ICT potential for innovation 
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must be realised and accompanied by the necessary pedagogical and institutional change. 

(Kampylis, Bocconi & Punie, 2012, p. 7) 

No entanto, as metodologias tradicionais, orientadas para a reprodução de 

conhecimento e para atividades didáticas rotineiras e resultados de aprendizagem pré-

definidos, em que pontua o primado do manual e do professor como destinador de toda 

a atividade e a atuação dos alunos sem voz ativa, que seguem as instruções do professor 

ou do manual, muitas vezes acriticamente e sem qualquer reflexão ou consciência sobre 

o que aprendem e como o podem aprender, por oposição a práticas mais estimulantes 

das suas capacidades que lhes possibilitem adquirir os conhecimentos e desenvolver as 

competências (por exemplo pensamento crítico, comunicação, criatividade, curiosidade 

intelectual, espírito científico e de questionamento, responsabilidade, capacidade de 

negociação e de trabalhar em grupo, resolução de problemas, etc.) essenciais à sua 

formação. Situação que, no contexto do projeto “Futuro da Educação e Competências 

2030” é resumida deste modo: 

Some education experts have noted that most 21st-century students are still being taught by 

teachers using 20th-century pedagogical practices in 19th-century school organisations. (OCDE 

2019, p.9) 

Mas, então, como preparar os alunos para caminharem para o século XXI com 

professores que os apoiem nesse percurso inovador?   

Na conceção e implementação da formação de professores. É necessário e urgente a 

mudança de paradigma na formação de professores em TIC. A formação em tecnologias 

não chega. Manter os modelos de formação de professores atuais, quer o da formação 

inicial, quer o da formação contínua, não leva a que se formem professores 

competentes, críticos, criativos, dispostos a aceitar os desafios que a inovação lhes 

apresenta. Desta forma,  

simply perpetuating a prescriptive model of teaching will not produce creative teachers: those trained 

only to reheat pre-cooked hamburgers are unlikely to become master chefs. By contrast, when 

teachers feel a sense of ownership over their classrooms, when students feel a sense of ownership 

over their learning, that is when productive teaching takes place. So the answer is to strengthen trust, 

transparency, professional autonomy and the collaborative culture of the profession all at the same 

time. (Schleicher, 2020a, p. 7) 
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Em síntese, podemos considerar as seguintes ideias para apoiar a formação de 

professores, fazendo emergir as potencialidades pedagógicas do uso das tecnologias: 

− A tecnologia não é inovadora por si só nem torna o ensino melhor e mais eficaz.  

− Os professores são os mediadores entre o currículo formal e o real – devem ter 

profundo conhecimento não só do currículo como documento programático, 

mas do currículo como processo, com as inovações pedagógicas que a sua 

apropriação implica. É preciso garantir que os professores detêm as 

competências que precisam de desenvolver nos seus alunos. 

− O professor é, assim, a peça essencial para garantir uma boa aprendizagem. 

Explorar as potencialidades das tecnologias pode mudar a visão do professor 

sobre a melhor forma de ajudar os alunos a aprender estimulando a sua 

capacidade de co-construtores de conhecimento e reguladores da própria 

aprendizagem e fazê-los repensar o seu papel como professor no contexto atual. 

Há que considerar que, como diz Schleicher (2020b), 

the challenge is that developing these cognitive, social and emotional capabilities requires a very 

different approach to learning and teaching and a different calibre of teachers. Where teaching is 

about imparting prefabricated knowledge, countries can afford low teacher quality. (p. xvii) 

Em síntese, usar intensivamente o computador muda alguma coisa, mas será que 

podemos falar em inovação em educação ou, mais precisamente, em inovação 

pedagógica?   

Falar de inovação e de mudança remete, então, para o tema da qualidade da educação, 

já que, em última instância, a razão de ser da inovação não pode ser outra senão a de 

melhorar a educação proporcionada nas escolas, no sentido de oferecer a cada aluno 

um currículo e condições de aprendizagem adequadas às suas necessidades, única forma 

de possibilitar o sucesso educativo para todos, desenvolvendo todo o seu potencial de 

aprendizagem, embora não possa deixar de ser um sucesso diferenciado, numa escola 

marcada pela diversidade.  

2.3. Aprendizagem, ensino e tecnologias na escola 

A revolução digital provocada pela constante evolução das tecnologias digitais tem 

trazido à escola, nomeadamente ao desenho curricular e à organização dos contextos 
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de aprendizagem, vários desafios e oportunidades. O recurso a essas tecnologias, mais 

ou menos emergentes (como é o caso da programação e robótica, realidade virtual e 

aumentada, inteligência artificial, entre outras), possibilitou alargar consideravelmente 

os modos como se pode aprender hoje e o seu uso permite inovar processos e práticas 

de aprendizagem e de ensino. Contudo, para aprender e ensinar na era digital, defende-

se a transformação da escola. É preciso repensar papéis, competências e modelos de 

aprendizagem e de organização curricular, e considerar o perfil dos alunos e os 

ambientes em que se movimentam e se sentem motivados a participar, fazendo com 

que os seus interesses fora das paredes da escola encontrem um lugar válido na 

educação formal (Coutinho & Lisbôa, 2011; Weigel, James & Gardner, 2009). A 

transformação implica mudanças. E a mudança no processo educacional não é redutível 

à instalação de computadores e recursos multimédia disponibilizados a alunos e 

professores; esta transformação pressupõe, fundamentalmente, uma mudança de 

paradigma ao nível das práticas pedagógicas. Não se trata apenas da introdução de 

tecnologias nas escolas e no seu apetrechamento tecnológico, nem do uso de 

determinadas tecnologias, plataformas ou aplicações tecnológicas, recentes e 

inovadoras, mas sim de mudanças em termos de meios e estratégias mobilizadas para 

aprender, dos ambientes ou contextos criados para aprender, presenciais ou online.  

O sucesso da integração das tecnologias digitais no ensino está inevitavelmente ligado 

ao enquadramento do seu uso, quer se trate de teorias de aprendizagem, quer de 

abordagens pedagógicas e didáticas. Estudos nacionais e internacionais mostram que o 

impacto das tecnologias na escola depende da capacidade que os professores têm de 

enquadrar o uso do digital nas práticas pedagógicas. As tecnologias digitais devem ser 

consideradas tendo em vista a mudança e a inovação, equacionando os efeitos que 

podem ter no que se ensina, como se ensina, onde se ensina e para que se ensina. O seu 

uso na aprendizagem implica esclarecer e fundamentar a priori os princípios sobre a 

aprendizagem considerados e equacionar o modo como as tecnologias são 

efetivamente usadas do ponto de vista pedagógico, uma vez que, se, por um lado, é 

reconhecido o seu potencial para envolver o aluno de forma ativa no processo 

educativo, por outro lado, facilmente se observam situações nas quais as tecnologias 
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são usadas para reproduzir o modelo tradicional de ensino assente na transmissão e 

reprodução de conhecimento. 

Se o uso do digital na aprendizagem implica clarificar os princípios sobre a aprendizagem 

que se consideram, importa ter presente o que a literatura nos diz sobre isso. Neste 

âmbito destacam-se as propostas, sistemáticas e fundamentadas, apresentadas por 

Seymour Papert (1997, 2000, 2005), David Jonassen (2000) e Diana Laurillard (2002), 

assentes em princípios teóricos de teor construtivista ou socioconstrutivista, nas quais 

a premissa é a de usar as tecnologias para pensar, ao serviço do desenvolvimento 

cognitivo dos indivíduos e da promoção de aprendizagens significativas. Os alunos são 

estimulados a aprender, fazendo aprendizagens de nível superior, tais como analisar, 

refletir, fazer inferências, expressar-se e criar algo (Costa, 2012).  

Essas são características que se adequam a abordagens de currículo centrado no 

aprendente (assente nas abordagens construtivistas sobre a aprendizagem). As 

tecnologias vêm abrir um leque de opções neste campo, uma vez que, através das 

ferramentas de informação e de produção, permitem trabalhar de forma inovadora e 

significativa os conteúdos relevantes no processo de ensino e aprendizagem de cada 

contexto (Souza, 2005). Contudo, mesmo em ambientes enriquecidos pelas tecnologias, 

continuam a persistir as visões tradicionais de ensino, ao serviço da reprodução, com 

base em modelos de currículo fechados, de tendência normativa e prescritiva, de cariz 

tecnológico e sistemático. Relatórios internacionais (OCDE, 2016) referem, 

precisamente, que a falta de preparação pedagógica sobre como usar a tecnologia em 

função dos objetivos de aprendizagem tem limitado o potencial educativo das 

ferramentas digitais.  

As tecnologias digitais não são, ainda, usadas de modo a tirar partido do seu potencial 

para a aprendizagem (Anderson, 2004; Costa, 2008; Costa et al., 2012; Paiva, 2002), nem 

integradas nas atividades curriculares, de modo a criar as oportunidades para que os 

alunos possam aprender, de forma diferente do que tradicionalmente se espera (Costa, 

2009, 2011; Cuban, 1993; Jonassen, 2000; Means, 2008; Papert, 1997, 2000, 2005; 

Ponte, 2000; Selwyn, 2011; Twist e Withers, 2007). Também o uso do digital para 

valorizar e promover o desenvolvimento de competências e atitudes, nas quais os 

alunos apresentam, habitualmente, dificuldades ficam aquém do desejado. Referimo-
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nos em concreto a áreas de competência como: a) espírito crítico, ou a capacidade de 

distinguir a credibilidade das fontes de informação; b) síntese, ou a capacidade de seguir 

discussões longas ou narrativas apresentadas em múltiplas modalidades; c) 

investigação, ou a atividade de procurar, descobrir e disseminar informação relevante 

de uma forma credível; d) prática, ou a capacidade de aprender fazendo no contexto de 

comunidades de práticas relacionadas com as diferentes áreas curriculares; e e) 

negociação, ou a flexibilidade de trabalhar para além das fronteiras das áreas do 

conhecimento escolar, promovendo a criatividade e a inovação (Oblinger & Lombardi, 

2008). Estimular o aluno a desenvolver competências ao nível do trabalho autónomo, 

da reflexão e do autocontrolo relativamente ao seu percurso de aprendizagem torna-se 

igualmente fundamental. 

Em Portugal, se considerarmos as características do modelo curricular subjacente ao 

referencial curricular atual, observa-se que o que é veiculado nas orientações 

curriculares, em particular no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, vai 

ao encontro dessas abordagens.  

O professor deve, então, assumir-se também como um gestor do currículo, que cria 

momentos de aprendizagem significativa e que acompanha e orienta as atividades 

desenvolvidas pelos alunos. O papel do professor é decisivo e transformador. É a quem 

compete desenhar, gerir e monitorizar as condições e circunstâncias nas quais se realiza 

a aprendizagem; é quem tem o papel de promover e estimular situações propícias à 

realização de aprendizagens autênticas e significativas; é a quem compete criar cenários 

e ambientes, ricos, inovadores e criativos para que sejam desencadeadas aprendizagens 

de diferentes tipos e em diversas áreas e domínios. Espera-se, portanto, uma maior 

articulação entre as práticas na escola e as experiências tidas na sociedade, ao 

considerar e integrar nas práticas pedagógicas e modos de organização do trabalho 

pedagógico na escola o conhecimento gerado sobre a aprendizagem com o digital. 

A formação assume aqui um lugar de destaque na medida em que pode sustentar a 

transformação das práticas, não só com vista à utilização das tecnologias digitais, mas 

também garantido que tal é feito de acordo com o devido enquadramento pedagógico. 

Procurando apoiar o trabalho ao nível dos diferentes saberes e competências dos 

professores no âmbito do digital, a Comissão Europeia criou recentemente o 
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DigCompEdu Check-In. Trata-se de uma ferramenta de autorreflexão desenvolvida pelo 

Joint Research Centre (JRC), em Sevilha, dirigida a todos os níveis de educação, desde a 

educação pré-escolar ao ensino profissional, até ao ensino superior e educação de 

adultos. Pretende-se apoiar e incentivar a utilização de ferramentas digitais para 

melhorar e inovar a educação, através da reflexão sobre os pontos fortes e fracos no 

uso de tecnologias digitais na educação. 

Com objetivos semelhantes, ou seja, de modo a auxiliar as escolas e toda a sua 

comunidade a fazerem uma reflexão sobre a sua utilização de tecnologias digitais, a 

Comissão Europeia criou também o projeto SELFIE (Auto-reflexão sobre aprendizagem 

eficaz por meio do incentivo ao uso de tecnologias educacionais inovadoras). O SELFIE é 

uma ferramenta gratuita, criada com o intuito de ajudar as escolas a integrar as 

tecnologias digitais no ensino, aprendizagem e avaliação. O SELFIE pretende reunir, 

anonimamente, opiniões de alunos, professores e diretores de escolas sobre a forma 

como as tecnologias digitais são utilizadas nas escolas.  

Temos, assim, à disposição várias ferramentas para avaliar a utilização de tecnologias 

digitais nas escolas e em toda a sua comunidade. Os dados resultantes constituem-se 

como elementos-chave para cada escola definir o seu plano de ação digital, rumo à 

transformação digital.  A mudança tecnológica a que temos vindo a assistir, e que produz 

mudanças na sociedade, traz naturalmente novos desafios sobre o currículo e sobre a 

aprendizagem (Kelly, 1981; Means, 2008). As tecnologias digitais assumem hoje o papel 

de suporte do currículo. Quer o currículo seja visto como corpo de conteúdos ou como 

processo de aprendizagem, as tecnologias podem suportá-lo admitindo ou introduzindo 

recursos e ideias que induzam mudança de práticas e mudanças dos modelos ou 

perspetivas sobre a aprendizagem, com implicações na conceção, desenho e 

implementação do currículo e, enfim, mudanças do próprio pensamento pedagógico 

(Viana & Peralta, 2021; Weigel, James & Gardner, 2009).  
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3. METODOLOGIA 
3.1. Abordagem metodológica 

Quanto à abordagem metodológica que seguimos, optámos por um estudo extensivo, 

de abordagem mista. Esta abordagem metodológica pode ser caracterizada como uma 

tendência do investigador em basear as suas afirmações em fundamentos pragmáticos, 

recorrendo para isso a instrumentos de recolha de dados de natureza qualitativa e 

quantitativa e usufruindo da complementaridade entre os dois tipos de métodos 

(Creswell, 2003; Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Teddlie & Tashakkori, 2009). 

O presente estudo foi, contudo, alicerçado numa matriz quantitativa, uma vez que se 

baseou na aplicação de um questionário sobre o processo de ensino e de aprendizagem, 

destinado a professores e alunos. O questionário aplicado foi constituído por questões 

fechadas, cujas respostas foram objeto de tratamento estatístico, e por questões 

abertas, cujas respostas foram sujeitas a uma análise de conteúdo, sustentada por 

categorias temáticas. 

 

Figura 1 – Abordagem metodológica. 

Uma vez que pretendemos saber se o ensino digital tem potencial inovador das práticas 

de ensino e de aprendizagem, orientámos o estudo de acordo com os objetivos de 

investigação anteriormente apresentados e que agora recordamos: 1) descrever as 

práticas pedagógicas durante o período de ensino remoto de emergência nos ensinos 

básico, secundário e superior; 2) caracterizar diferentes modelos de ensino de acordo 

com as práticas pedagógicas adotadas em ambiente online; 3) identificar os aspetos 
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pedagógicos que caracterizam o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino e de 

aprendizagem com o uso de tecnologias digitais; 4) construir conhecimento baseado em 

dados que possa contribuir para a construção de referenciais curriculares para a 

formação pedagógica digital de professores. 

Centrado na experiência do período de ensino remoto de emergência durante o período 

de pandemia de covid-19, pretendemos assim enfatizar as semelhanças e as diferenças 

das práticas pedagógicas dos vários níveis de ensino e caracterizar os modelos de ensino 

que suportam práticas pedagógicas inovadoras com o uso de tecnologias digitais.  

3.2. Procedimentos de recolha e de análise de dados 

O estudo por questionário, elaborado para descrever e analisar o modo como 

professores e alunos (Anexos A e B) viveram a experiência de ensino-aprendizagem a 

distância no contexto da pandemia covid-19, foi divulgado e submetido online entre 26 

de junho e 10 de julho de 2020. 

O questionário foi desenvolvido com base num conjunto de parâmetros de 

comparabilidade, por exemplo, o tipo de atividades realizadas, as estratégias de ensino 

e aprendizagem, o tipo e o uso pedagógico de recursos, capacidades digitais, 

competências chave, avaliação das aprendizagens e uso de feedback. O questionário foi 

constituído essencialmente por itens cuja resposta é de escala categórica ou ordinal, 

sendo os de índole ordinal medidos numa escala de Likert com 4 pontos (nunca, algumas 

vezes, muitas vezes e quase sempre). Foi inicialmente realizada uma análise descritiva, 

com recurso à construção de tabelas de frequências, de modo a obter a percentagem 

de respostas em cada uma das categorias, nos vários itens, tanto para professores, como 

para alunos do ensino básico, secundário e superior.  

Os dados obtidos foram sujeitos a uma análise correlacional uma vez que se considerou 

pertinente estudar a correlação entre a avaliação da experiência de ensino à distância e 

as atividades realizadas nesse contexto, tendo sido calculado o coeficiente de correlação 

de Spearman entre o item de avaliação e vários itens referentes a atividades online 

(Anexo D, Tabela 1). 

Procedeu-se, também, a análises fatorial exploratória e confirmatória das respostas a 

um conjunto de itens predefinidos no questionário dos professores, de modo a definir 
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perfis de ensino. Foi, ainda, feita uma análise de clusters baseada nos perfis 

encontrados, para identificar a constituição de grupos de sujeitos e uma análise de 

correlação, pelo teste de qui-quadrado, para analisar a correlação dos clusters obtidos 

com alguns dos itens de natureza demográfica. 

Para explicar o tipo de ensino desenvolvido pelos professores ao longo desta 

experiência, nomeadamente um ensino mais tradicional ou, por outro lado, mais 

inovador, realizou-se, a partir de um conjunto de itens predefinidos (Quadro 1) uma 

análise fatorial exploratória e confirmatória às respostas dos professores nesses itens 

para confirmar a existência de três perfis distintos de ensino: perfil tradicional, perfil 

inovador, mas cuja inovação está mais ligada ao uso de tecnologia (“inovador 

tecnológico”) e um perfil inovador, com recurso a tarefas que requeriam criatividade e 

imaginação (“inovador criativo”).  

Perfil de ensino Itens do questionário aos professores 

Tradicional 8.1,8.5, 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 12.1,12.2, 16.3, 17.5 

Inovador criativo 8.4, 8.6, 8.8, 11.2,11.3, 11.7, 12.6, 16.4, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 
16.11, 16.12, 17.1, 17.3, 17.6, 18.2, 18.4, 18.5, 21.2 

Inovador tecnológico 8.7, 12.3, 12.4, 12.5, 15.9, 16.1, 18.3, 21.1, 21.3, 21.6, 21.8 

Quadro 1 – Itens correspondentes a cada um dos três perfis 

Pela análise fatorial exploratória verificou-se que nem todos estes itens eram 

significativos, pelo que os itens não significativos foram retirados da análise e 

obtiveram-se finalmente três fatores (Quadro 2), que revelam exatamente os perfis já 

definidos: 

Perfil de ensino Itens do questionário aos professores 

Tradicional 8.1, 12.1,12.2 

Inovador criativo 11.3, 11.7, 16.4, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 16.12, 18.5 

Inovador tecnológico 8.7, 12.3, 12.4, 12.5, 18.2, 18.3, 18.4, 21.6 

Quadro 2 – Composição dos três fatores que revelam os três perfis 

Posteriormente realizou-se uma MANOVA para comparar cada um dos três perfis por 

ciclo de ensino. 

Considerando também estes fatores (variáveis latentes) que definem os perfis, 

procedeu-se a uma análise de clusters das respostas dos professores, através do Método 

K-Means, com o objetivo de determinar os grupos de docentes e o modo como se 
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organizam a partir dos perfis encontrados. Após vários ensaios a melhor solução foi a 

obtenção de cinco clusters. Cruzaram-se, posteriormente, estes clusters com algumas 

das variáveis demográficas através do teste de qui-quadrado para analisar a sua relação 

com características tais como ciclo, idade e género.  

O questionário compreendeu também uma componente qualitativa, nomeadamente 

através de questões abertas sobre vantagens e desvantagens de aprender e de ensinar 

a distância. Neste caso optámos por tratar os dados recorrendo à análise de conteúdo, 

incindido sobre os elementos constitutivos do discurso e procurando padrões de 

significado recorrentes (Merriam, 1998; Patton, 1990; Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Num primeiro momento procedemos a uma leitura flutuante, permitindo que 

emergissem as primeiras impressões e as orientações para a análise. Mais do que 

procurar a frequência e a variedade do conteúdo dos dados, procurámos identificar 

temas e padrões de significado recorrentes, para os codificar e categorizar.  De modo a 

melhor explicitar o sentido das categorias, definimos as subcategorias necessárias e 

dividimos os textos em unidades de registo, cuja opção recaiu na unidade de significação 

no texto.  

Tratou-se de um procedimento iterativo, uma vez que à medida que novos elementos 

surgiam na análise, as categorias e subcategorias eram reconsideradas à luz desses 

dados. Este processo conduziu à construção de uma matriz de análise (Anexo C) que 

procurou respeitar sempre os critérios da exaustividade, exclusividade, pertinência e 

objetividade. Do processo de identificar e codificar os principais padrões da informação 

encontrados resultou um sistema de categorias, organizado em 9 blocos temáticos que 

apresentamos no Quadro 3. 

Blocos temáticos 

Conteúdos 
Curriculares 

Ensino e 
Aprendizagem 

Avaliação Relações 

Empodera- 
mento de 
professores 
e alunos 

Situações 
problemáticas 

Família dos 
alunos 

Vida 
pessoal e 
bem-estar 

Tempo 

Quadro 3 – Blocos temáticos que resultam da análise de conteúdo 
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3.3. Caracterização da amostra 
 

Professores  

Foram inquiridos 897 professores do ensino básico, secundário e superior, com idades 

compreendidas entre menos de 25 anos e mais de 64 anos. O Quadro 4 mostra a 

distribuição de acordo com o género, idade e o nível de ensino em que lecionam, sendo 

que alguns professores indicaram trabalhar em mais do que um nível. 

 

 fr. % 
GÉNERO   
Feminino 676 85,2% 
Masculino 117 14,8% 
   
NÍVEL DE ENSINO   
1º Ciclo do Ensino Básico 159 15,6% 
2º Ciclo do Ensino Básico 199 19,5% 
3º Ciclo do Ensino Básico 328 32,1% 
Ensino Secundário 307 30,1% 
Ensino Superior 28 2,7% 
   
IDADE   
Menos de 25 anos 3 0,4% 
25-34 anos 12 1,5% 
35-44 anos 211 26,5% 
45-64 anos 556 69,8% 
Mais de 64 anos 14 1,8% 
   
   

Quadro 4 - Caracterização dos professores inquiridos 

 

Como se pode verificar, a maioria dos respondentes é do género feminino (85,2%). 

Quanto ao nível de ensino, temos respondentes de todos os níveis, sendo que o grupo 

menos representado é o ensino superior com apenas 2,7% e os grupos mais 

representados são o 3ºCiclo do ensino básico e o ensino secundário. Quanto à idade dos 

professores inquiridos, a maioria encontra-se entre os 45 e os 64 anos. 



Aprender e Ensinar a Distância em Tempo de Pandemia 

 
28 

Alunos 

Foram inquiridos 211 alunos do ensino básico, secundário e superior, com idades 

compreendidas entre os 6 e os de mais de 21 anos. O Quadro 5 mostra a distribuição da 

amostra de acordo com o género, o nível de ensino e a idade. 

 fr. % 
GÉNERO   
Feminino 148 70,8% 
Masculino 61 29,2% 
   
NÍVEL DE ENSINO   
1º Ciclo do Ensino Básico 11  5,2% 
2º Ciclo do Ensino Básico 65  30,8% 
3º Ciclo do Ensino Básico 39 18,5% 
Ensino Secundário 47 22,3% 
Ensino Superior 49 23,2% 
   
IDADE   
6-7 anos 2 0,9% 
8-9 anos 8 3,8% 
10-11 anos 35 16,6% 
12-14 anos 58 27,5% 
14–15 anos 15 7,1% 
16-18 anos 15 7,1% 
19-21 anos 15 7,1% 
Mais de 21 anos 24 11,4% 
   
   

Quadro 5 - Caracterização dos alunos inquiridos 

Como se pode verificar no quadro, a maioria dos respondentes é do género feminino 

(70,8%). Quanto ao nível de ensino, verifica-se uma distribuição quase equitativa entre 

o 3º Ciclo do Ensino Básico e os Ensinos Secundário e Superior, sendo que o grupo menos 

representado é o 1ºCiclo e o mais representado o 2º Ciclo. Esta distribuição está 

naturalmente relacionada com a idade dos inquiridos, pelo que a faixa etária mais 

representada é a dos 12-14 anos, seguida da dos 10-11 anos. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Feita a análise de dados de acordo com as técnicas de análise de dados anteriormente 

expostas, começamos por apresentar os principais resultados, interligando, sempre que 

pertinente, os resultados obtidos na componente quantitativa e qualitativa do estudo.  

 

4.1. Tempo passado online 

Dos alunos inquiridos, 49% afirma ter passado 5 horas ou mais por dia em tarefas 

escolares e 38% passou 3 a 4 horas (Quadro 6). De referir ainda que, desse tempo, 37% 

dos alunos passou 5 horas ou mais no computador, tablet ou telemóvel, e 40% passou 

3 a 4 horas. 
 

< 1 hora 1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 horas ou > 
Tempo passado em atividades 
escolares 

1% 12% 38% 49% 

Tempo passado no 
computador, tablet, telemóvel 

3% 21% 40% 37% 

Quadro 6 - Tempo diário dos alunos em atividades escolares e no computador, tablet ou telemóvel 

Olhando para os dados por nível de ensino, apresentados no Quadro 7 - Tempo diário 

dos alunos no computador, tablet ou telemóvel por ciclo 

, encontramos algumas diferenças. 
 

< 1 hora 1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 horas ou > 
1º ciclo do Ensino Básico 13% 60% 20% 7% 
2º ciclo do Ensino Básico 5% 25% 45% 25% 
3º ciclo do Ensino Básico 2% 24% 48% 26% 
Ensino Secundário 2% 21% 41% 36% 
Ensino Superior 3% 8% 26% 63% 

Quadro 7 - Tempo diário dos alunos no computador, tablet ou telemóvel por ciclo 

Assim, constatamos que foram os alunos do 1º ciclo que menos tempo passaram usando 

os dispositivos digitais, sendo que a grande maioria apenas os usou no máximo duas 

horas por dia. Verificamos ainda que a quantidade de tempo passada diariamente no 

computador, tablet ou telemóvel aumenta de acordo com o nível de ensino, sendo que 

no ensino superior a maioria dos alunos passou 5 horas ou mais usando esses 

dispositivos.  
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Quanto aos professores, a maioria passou diariamente 5 horas ou mais em atividades 

escolares com recurso aos dispositivos digitais, como podemos observar no Quadro 8. 

 < 1 hora 1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 horas ou > 

Tempo diário em atividades 
escolares 

---- 2,0% 12,8% 85,2% 

Tempo diário no computador, 
tablet ou telemóvel 

0,4% 4,3% 18,0% 77,3% 

Quadro 8 - Tempo diário dos professores em atividades escolares e no computador, tablet ou telemóvel 

4.2. Atividades e recursos nas aulas online  

Relativamente à forma como o tempo das aulas síncronas foi ocupado, quer alunos, 

quer professores indicam ter havido alguma diversidade nas atividades realizadas. As 

atividades com maior frequência foram a exposição ou explicação de matéria por parte 

do professor e o esclarecimento de dúvidas dos alunos. A atividade menos frequente 

parece ter sido a realização de projetos interdisciplinares. 

Há, contudo, algumas diferenças entre níveis de ensino. Segundo os alunos, quanto à 

atividade por eles considerada mais frequente, exposição de matéria pelo professor, 

verifica-se uma frequência menor no 1º e 3º ciclos e maior no 2ºciclo, secundário e 

superior. Relativamente ao esclarecimento de dúvidas, é nos três níveis do ensino básico 

que a atividade foi mais frequente, com destaque para o 2º e 3ºciclos com quase metade 

dos inquiridos a indicar que o realizavam quase sempre. As aulas foram também 

ocupadas com alguma regularidade, em todos os níveis de ensino, por apresentações 

dos trabalhos dos alunos, conversa informal sobre assuntos não escolares e realização 

de exercícios. Todavia, esta última atividade foi muito mais frequente nas aulas dos 1º 

e 2º ciclos, por oposição ao ensino superior em que mais de um terço dos alunos 

reportam nunca o ter feito. Verificamos ainda que, no caso do ensino secundário e 

superior, poucas ou nenhumas aulas foram ocupadas com a realização de trabalhos 

interdisciplinares, mas a transmissão de informações /orientações foi uma atividade que 

ocorreu muitas vezes.  

Já os professores apontaram que as aulas online eram quase sempre, ou pelo menos 

muitas vezes, ocupadas com esclarecimento de dúvidas e muitas vezes com explicação 

da matéria. No entanto, no ensino superior esta última atividade foi menos frequente, 
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tendo sido também estes os professores que menos recorreram à realização de 

atividades interativas. Por outro lado, a resolução de quizzes sobre a matéria teve uma 

frequência menor no 1ºciclo do ensino básico e no ensino superior.  

Segundo os alunos, os recursos usados com maior frequência foram as apresentações 

eletrónicas e os vídeos, os manuais ou livros das disciplinas, e a consulta de artigos ou 

outro material online. Verificámos ainda que os manuais ou livros foram 

frequentemente utilizados no básico e secundário, mas não no ensino superior em que 

a consulta de artigos ou outro material online ocorreu com maior frequência. As fichas 

de trabalho foram um recurso muitas vezes usado em todos os níveis de ensino, exceto 

no superior, apresentando uma maior frequência no 1º ciclo e secundário. De referir 

que quizzes ou jogos online foram algumas vezes usados no ensino básico, mas pouco 

ou nunca no ensino secundário e superior. 

Os professores indicam ter utilizado com regularidade diversos recursos, desde os 

manuais das disciplinas a material feito pelos próprios. Em todos os níveis de ensino, os 

vídeos ou apresentações foram muitas vezes usados, bem como o material feito pelos 

próprios professores. Os os quizzes e jogos online foram mais frequentes no ensino 

básico do que no ensino secundário ou superior. No ensino secundário os professores 

privilegiaram o material feito por eles próprios e as fichas de trabalho, sendo que este 

último recurso foi pouco ou nada usado no ensino superior. 

4.3. Tarefas realizadas nas aulas online 

No que diz respeito às tarefas, a maioria dos alunos (63%) considerou que as instruções 

dadas nas aulas foram claras, indicando assim que geralmente os alunos sabiam o que 

tinham de fazer (Quadro 9). Cerca de um quinto dos alunos considerou que as instruções 

eram ‘muito claras - sabia exatamente o que tinha de fazer’ (18%), tendo cerca de outro 

quinto achado as instruções ‘pouco claras - tinha dúvidas sobre o que fazer’ (19%).  

 Nada claras Pouco claras Claras Muito claras 

Alunos 1% 19% 63% 18% 

Professores 0% 2% 57% 41% 

Quadro 9 – Perceção de alunos e professores sobre a clareza das instruções dadas 
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Os professores consideraram que as instruções dadas nas aulas foram claras ou até 

muito claras, com cerca de 41% a afirmar que os alunos sabiam exatamente o que 

tinham de fazer e 57% a indicar que eles geralmente sabiam o que tinha de fazer (Gráfico 

1). Apenas 2% apontaram que as instruções dadas eram pouco claras, ou seja, que os 

alunos tinham dúvidas sobre o que fazer.  

Ao fazer corresponder as categorias a valores numéricos13, obtemos uma média que nos 

permite fazer uma comparação entre os resultados obtidos em cada nível de ensino. O 

gráfico 1 mostra essas médias quer dos alunos, quer dos professores. 

 

Gráfico 1 - Comparação da média atribuída por nível de ensino às instruções dadas 

Os resultados permitem-nos inferir que quanto mais elevado o nível de ensino, mais os 

alunos percecionam as instruções dadas nas aulas online como menos claras, 

contrariamente ao que acontece com os professores (Gráfico 1). O nível onde parece 

haver menor concordância é no ensino secundário. 

Relativamente às tarefas em si e à apreciação que os alunos fazem das mesmas, 

apurámos que as tarefas foram percecionadas como tendo sido muitas vezes exigentes, 

mas realizáveis e, simultaneamente, em demasia. Ligeiramente menos frequentes 

foram as tarefas que requeriam criatividade, despertavam o interesse dos alunos e eram 

parecidas com as realizadas na sala de aula. Contudo, os professores consideraram 

 
13 Sempre que necessário para uma análise comparativa dos dados, convertemos as categorias da escala 
usada em valores numéricos, o que nesta pergunta corresponde a Nada claras = 1, Pouco claras = 2, Claras 
= 3, Muito claras = 4  

 

1.0

2.0

3.0

4.0

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário Superior

O que acha das instruções dadas nas aulas?

Alunos Professores
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também que muitas vezes as tarefas despertavam o interesse dos alunos e que eram 

parecidas com as realizadas na sala de aula.  

Quanto às diferenças ou semelhanças por nível de ensino, os professores tendem a fazer 

uma apreciação idêntica no que diz respeito às características das tarefas propostas nas 

aulas online (Gráfico 2). Excetua-se o item relacionado com o grau de dificuldade das 

tarefas, pois no ensino superior a maioria dos inquiridos (56%) considera que as tarefas 

nunca eram fáceis demais e que muitas vezes eram exigentes, mas realizáveis.  Nos 

restantes níveis de ensino, a maior parte dos professores indica que as tarefas propostas 

aos alunos eram algumas vezes fáceis demais, apesar de considerarem que eram muitas 

vezes exigentes, mas realizáveis. 
 

 

Gráfico 2 - Comparação da média atribuída pelos alunos às características das tarefas 

Já nas respostas dos alunos verificamos algumas diferenças quando recorremos ao 

cálculo das médias atribuídas, representadas no Gráfico 2. Assim, o 2º ciclo evidencia-

se dos restantes ciclos, não só por ser aquele no qual as tarefas com maior frequência 

despertavam mais o interesse dos alunos, como também eram menos repetitivas. Essas 

características foram menos identificadas pelos alunos do ensino secundário. No ensino 

superior os alunos indicaram que as tarefas foram, com maior frequência, demasiadas 

e exigentes, mas realizáveis. 

Quanto às formas sociais de trabalho mobilizadas para a realização das tarefas, alunos 

e professores reportam que as tarefas foram realizadas quase sempre individualmente, 
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1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário Superior

O que achas das tarefas que te foram propostas?
Eram demasiadas
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realizáveis
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aula
Eram repetitivas

Despertavam o meu
interesse
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ainda que, algumas vezes, tenha havido trabalho de grupo e de pares. Contudo, no 

ensino superior o trabalho individual não foi tão frequente como nos restantes níveis de 

ensino, sendo que as dinâmicas que implicam interação, em grupo ou a pares, 

ocorreram mais frequentemente do que no ensino básico ou secundário.  

Relativamente às finalidades das tarefas propostas, pretendíamos saber qual era o foco, 

em termos de aprendizagens a realizar pelos alunos, do que foi proposto pelos 

professores, bem como conhecer a perceção dos alunos sobre com que frequência as 

tarefas os ajudaram a fazer determinadas aprendizagens. O Gráfico 3 mostra esses 

dados, recorrendo, novamente, à conversão das categorias de frequência em valores 

numéricos de 1 (nunca) a 4 (quase sempre). 

 

Gráfico 3 - Finalidades das tarefas realizadas 

Como podemos verificar, quer professores, quer alunos, identificam como mais 

frequente o desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia, a 

consolidação de saberes e competências já adquiridos na escola, e aprender coisas 

novas. Destaca-se ainda que, no geral, os professores consideraram que as tarefas 

propostas ajudavam os alunos nas várias aprendizagens. Excetuam-se o usar melhor as 

tecnologias e o trabalhar melhor em equipa, áreas que os alunos, com maior frequência 

do que os professores, dizem ter sido beneficiadas com as tarefas.  

1.0 2.0 3.0 4.0

usar melhor as tecnologias (computador, telemóvel, ...)

aprender coisas novas

consolidar saberes e competências já adquiridos na escola

ser mais criativos

desenvolver o sentido de responsabilidade e autonomia

descobrir novas técnicas de estudo

melhorar a capacidade de expressão oral

melhorar a capacidade de escrita

refletir sobre a própria aprendizagem

pensar em profundidade sobre os temas

trabalhar melhor em equipa

resolver problemas diversos

As tarefas ajudaram os alunos a...

Alunos Professores
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Quando organizamos os dados por nível de ensino (Gráfico 4), podemos observar que o 

2ºciclo parece ser o que mais valorizou as aulas online e o secundário o contrário, ou 

seja, estes alunos consideram que essas aulas não os ajudaram tão frequentemente a 

desenvolver diferentes capacidades e competências.  
 

 
Gráfico 4 - Comparação da média atribuída pelos alunos às finalidades das tarefas  

4.4. Condicionantes da aprendizagem 

Quanto ao que condicionou as aprendizagens, perguntámos aos alunos o que foi 

importante para aprenderem. Quando usamos a pontuação média obtida em cada um 

dos níveis de ensino, obtemos o Gráfico 5, que nos mostra o que foi considerado mais 

relevante por cada nível de ensino. 
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Gráfico 5 - Comparação da média atribuída pelos alunos às condicionantes da aprendizagem 

Olhando para os resultados, verificamos que, por um lado, no geral, os alunos acharam 

que o mais importante para aprender foi a capacidade de concentração e a forma como 

o professor explicava e que, por outro lado, a ajuda de pais ou familiares foi considerado 

menos importante, à exceção do 1ºciclo, em que esse aspeto foi até mais valorizado 

pelos alunos do que a forma como o professor explicava. De destacar ainda que os 

alunos do ensino secundário parecem ser os que menos importância atribuem à 

generalidade das condicionantes de aprendizagem. 

4.5. Envolvimento de alunos e professores 

Relativamente à participação dos alunos nas aulas online, professores e alunos fazem 

uma apreciação positiva da mesma, ainda que os alunos considerem ter sido mais 

cumpridores e esforçados. As diferenças entre a perceção de alunos e de professores é 

visível no Gráfico 6. 

Olhando para os dados, constatamos que em quase todos os aspetos da participação os 

alunos se consideraram mais ativos do que os professores acham que eles foram, sendo 

que as maiores diferenças se encontram no fazer os trabalhos sozinhos e no fazer todos 

os trabalhos. Quer no empenho, quer no pedir ajuda quando necessário, professores e 

alunos parecem ter uma perceção semelhante. Com menor frequência os alunos fizeram 

críticas e sugestões, ainda que os próprios considerem tê-lo feito com maior frequência 

do que aquela percecionada pelos professores. 
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Para eu poder aprender foi importante...
a forma como o
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interesses
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Gráfico 6 – Participação dos alunos nas aulas 

Os resultados por nível de ensino, apresentados no Gráfico 7, permitem-nos visualizar 

alguns aspetos mais detalhados sobre como os alunos percecionaram a sua participação 

nas aulas online. 

 

Gráfico 7 – Comparação da média atribuída pelos alunos à sua participação 

Verificamos acima que em todos os ciclos do ensino básico os alunos afirmam ter feito 

todos os trabalhos pedidos, com destaque para o 1ºciclo do ensino básico, e esforçaram-

se por fazer o seu melhor. Os alunos que consideraram que mais vezes fizeram os 

trabalhos sozinhos foram os do ensino secundário, ainda que tenham sido os que menos 

vezes se esforçaram ou empenharam. Pelo gráfico podemos ainda concluir que os 

alunos fizeram sugestões ou críticas com pouca frequência, sendo que isso vai 

aumentando com os níveis de ensino. 
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Além da participação, inquirimos também professores e alunos sobre a frequência com 

que estes foram envolvidos no processo de decisão sobre o que fazer ou aprender nas 

aulas. O Gráfico 8 mostra o resultado obtido por nível de ensino. 

 
Gráfico 8 - Comparação da média atribuída ao perguntar aos alunos o que aprender ou fazer 

De acordo com os resultados acima, podemos afirmar que há claramente uma perceção 

diferente entre professores e alunos sobre esta questão. Segundo os alunos, os 

professores poucas vezes perguntaram o que alunos preferiam e à medida que aumenta 

o nível de ensino menor parece ser essa preocupação em envolver os alunos no processo 

de decisão sobre o que alunos gostariam de fazer ou aprender. Por outro lado, os 

professores consideram tê-lo feito com alguma frequência, em particular os do nível em 

que mais contrasta/difere a opinião entre alunos e professores.   

Relativamente ao envolvimento dos professores nas aulas online, constatámos que os 

inquiridos fazem uma apreciação positiva da mesma, indicando que quase sempre se 

empenharam na preparação dessas aulas, experimentaram realizar atividades 

diferentes e exploraram ferramentas digitais que permitissem diversificar as atividades. 

Por outro lado, foi menor a frequência com que pediram ajuda quando precisaram. 

Procurando especificidades por nível de ensino, olhamos o Gráfico 9  com a comparação 

das médias obtidas sobre o envolvimento dos professores nas aulas online. 
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Gráfico 9 - Comparação da média atribuída pelos professores ao seu envolvimento nas aulas 

Podemos concluir que foi no ensino superior que os professores consideram que se 

empenharam com menor frequência na preparação das aulas adequadas ao contexto e 

que, por outro lado, com maior frequência desenvolveram atividades dinâmicas. De 

referir ainda que no ensino básico, é o 3º ciclo que apresenta valores mais baixos, 

indicando uma menor frequência nos vários aspetos que constituem o envolvimento 

dos professores. 

Quisemos ainda saber o que determinou o envolvimento e a ação dos professores, pelo 

que os questionamos sobre o que foi importante para que pudessem ensinar nesta 

modalidade a distância. O Gráfico 10 mostra a importância dada a cada aspeto em casa 

nível de ensino. 

Pode, assim, observar-se que os professores, em qualquer nível de ensino, com maior 

frequência consideram que para ensinar foi importante a forma como planearam as 

aulas e o tipo de tarefas que pediram aos alunos e com menor frequência os seus 

próprios interesses. Há ainda a destacar uma média de frequência menor no ensino 

superior relativamente às orientações curriculares e o plano E@D da escola, como seria 

de esperar face às características do desenvolvimento curricular neste nível de ensino. 
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Gráfico 10 - Comparação da média atribuída pelos professores às condicionantes para ensinar  

4.6. Avaliação da experiência 

Por último, inquirimos os participantes sobre a avaliação da sua experiência de ensino 

remoto de emergência, numa escala de 1 (muito má) a 5 (muito boa). Como podemos 

ver no Gráfico 11, quer alunos, quer professores, fazem uma apreciação positiva, 

embora mais evidente nas respostas dos professores. 

 

Gráfico 11 - Comparação da média atribuída por nível de ensino à avaliação da experiência 

Parece que quanto mais elevado o nível de ensino, menos gratificante consideraram os 

alunos esta experiência de ensino a distância. Apesar de todos os níveis apresentarem 

uma avaliação positiva, com valores acima de três numa escala de cinco, é no 2ºciclo 
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que os alunos avaliam como melhor a sua experiência. No caso dos professores, 

verificamos que há apenas ligeiras diferenças, pois, todos os níveis revelam uma 

avaliação positiva com valores acima de 3,6. Ainda assim, parece ser no ensino superior 

que os professores avaliam como melhor a sua experiência no ensino a distância, 

contrastando com os 1º e 3º ciclos onde o valor atribuído é mais baixo. 

Foi também feito o estudo de correlação entre a avaliação da experiência de ensino a 

distância pelos alunos e as atividades realizadas neste contexto. As correlações são 

quase sempre significativas, pelo que se consideraram apenas as correlações superiores 

a 0,2 (em valor absoluto).  

O nível de satisfação com a experiência nos vários níveis de ensino está 
diretamente relacionado com: 

• A clareza das instruções dadas nas aulas 
• O serem intelectualmente estimulantes 
• Ter sido feito melhor uso das tecnologias  
• O facto de adquirir novos conhecimentos 
• A consolidação de saberes e competências já adquiridas na escola 
• O estímulo à criatividade e inovação 
• O desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia 
• A descoberta de novas técnicas de estudo 
• A melhoria da capacidade de exposição oral e de escrita 
• A resolução de problemas diversos 

E negativamente relacionado com: 

• As tarefas serem demasiadas e repetitivas. 
 

 

De referir que no ensino básico, o nível de satisfação está, ainda, relacionado com a 

forma como o professor explicava e o esclarecimento de dúvidas. E, no caso dos alunos 

dos ensinos secundário e superior, o nível de satisfação com a experiência está também 

diretamente relacionado com o facto de as tarefas serem parecidas com as realizadas 

presencialmente, o tempo dado para as realizar ser adequado, as tarefas serem úteis 

para a aprendizagem, o feedback dos professores ser proveitoso, a reflexão sobre a 

aprendizagem, e o facto de as tarefas fazerem pensar em profundidade sobre os temas. 
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4.7. Vantagens e desvantagens das aulas online 

As perguntas abertas, que constituem a componente qualitativa do estudo, tinham 

como finalidade saber quais eram, para os inquiridos, as vantagens e as desvantagens 

de aprender e ensinar a distância. 

Uma vez que a leitura dos dados qualitativos foi sempre dinâmica, do processo de 

identificação de padrões e categorização das unidades de registo emergiram nove 

blocos temáticos, já expostos na metodologia. Apresentamos de seguida os resultados 

relativos a esses blocos e suas categorias, com os respetivos indicadores, obtidos através 

das unidades de registo, e a sua frequência, considerando as respostas de alunos e de 

professores.  

 

Conteúdos curriculares 

Neste bloco considerámos as categorias relacionadas com o currículo, focando 

essencialmente os conteúdos curriculares e o desenvolvimento de competências 

transversais e digitais (Quadro 10).  

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

Conteúdos 
curriculares 

aquisição de conteúdos; cumprir com o currículo; lecionar os 
conteúdos programáticos 

0 16 16 

Competências 
transversais 

desenvolvimento de competências de autonomia; falta de 
autonomia; desenvolvimento da criatividade  

0 26 26 

Competências 
digitais 

melhoria de conhecimento das tecnologias; aprender a utilizar e 
explorar as ferramentas digitais; aprendizagens digitais 

21 117 138 

Quadro 10 – Categorias do bloco temático “conteúdos curriculares” 

Dos resultados obtidos destacamos que apenas os professores se referiram 

explicitamente ao currículo e aos conteúdos, sendo que a maioria dos que o fazem 

indicam ter tido dificuldade em lecionar ou consolidar os conteúdos nesta modalidade 

de ensino. Contudo, em contraposição, alguns 

professores referem que o ensino a distância 

teve como vantagem permitir que se 

continuasse a lecionar os conteúdos 

programáticos, garantindo assim a 

concretização das aprendizagens essenciais. 
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De referir ainda que um dos professores inquiridos refere até que neste período foi 

possível um melhor aprofundamento dos conteúdos. 

Encontramos também referências 

ao desenvolvimento de 

competências transversais. Alguns 

professores indicam que a falta de 

interação efetiva com outras 

pessoas limitou o desenvolvimento 

dos atributos essenciais a uma 

formação transversal, apesar de 

outros terem destacado como vantagem o desenvolvimento da responsabilidade, da 

criatividade e da autonomia. A autonomia dos alunos assume particular destaque, uma 

vez que, segundo os professores, foi determinante para a realização das aprendizagens, 

tendo, no caso dos alunos mais novos e menos autónomos, limitado o seu trabalho e as 

suas aprendizagens. De referir ainda que o desenvolvimento da autonomia, aliado a 

outras competências que permitiram aos alunos assumir um papel mais ativo no seu 

processo de aprendizagem, é apresentado mais à frente no âmbito do empoderamento 

do aluno. 

Relativamente às competências digitais, quer professores, quer alunos, consideram que 

durante este período a utilização das tecnologias digitais proporcionou uma melhoria 

das suas competências nesta área bem como a aquisição de novos conhecimentos. Os 

professores, que são quem mais destaca este aspeto, afirmam que aprenderam a usar 

recursos digitais que não conheciam e que descobriram o potencial de algumas 

ferramentas que poderão inclusive ser usadas no ensino presencial. Referem ainda que 

os alunos desenvolveram as suas competências nesta área, aspeto que é confirmado 

pelos próprios alunos que indicam como 

vantagem terem explorado novas 

ferramentas e aprendido a usar melhor 

as tecnologias. 

[permitir] que desenvolvessem 
competências essenciais associadas ao 

desenvolvimento de competências 
transversais (como a autonomia, 
responsabilidade, espírito crítico, 

métodos de estudo, de trabalho e de 
pesquisa...)  (Professor, ID403) 

Para mim a vantagem de 
aprender a distância foi de 

praticar muito mais a utilização 
do computador. (Aluno, ID224) 
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Ensino e Aprendizagem 

Os resultados deste bloco temático focam diferentes elementos relativos ao processo 

de ensino e de aprendizagem no seu todo, desde as metodologias usadas, aos recursos 

e atividades selecionados para este contexto. O Quadro 11 mostra as categorias 

incluídas, bem como as respetivas frequências de resposta. 

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

Atividades e 
recursos 

diversificação das atividades com recurso aos meios digitais; 
exploração de recursos digitais diversos; não realizar atividades 
práticas 

0 42 42 

Individualizaç
ão do ensino  

a falta de apoio individualizado; falta de acompanhamento 
individual e grupal; disponibilidade para o ensino individualizado; 
permitir fazer sessões de um para um 

0 31 31 

Foco na 
aprendizagem 

aprender coisas novas; mais difícil de aprender; não perceber 
algumas matérias tão bem; aprendizagens pouco significativas; 
maior facilidade de concentração; maior envolvimento dos alunos 
na sua aprendizagem 

66 56 122 

Foco no 
ensino 

falta de preparação para ensinar a distância; dificuldade em 
explicar determinados conteúdos; falta do apoio do professor; 
preparação dos professores; uma nova forma de ensinar 

9 66 75 

Interação e 
comunicação 

falta de interação e menor participação dos alunos; difícil em 
interagir de forma imediata; atividades mais interativas; 
dificuldades de interação e comunicação 

8 51 59 

Interesse e 
empenho dos 
alunos 

o maior envolvimento de alunos;  
alunos empenhados e focados 

0 15 15 

Metodologia impossibilidade de realizar certas atividades; mudança de 
paradigma; proporcionou novas metodologias; aulas numa forma 
diferente; novas maneiras de realizar trabalhos 

29 58 87 

Quadro 11 - Categorias do bloco temático “ensino e aprendizagem” 

No que diz respeito ao ensino e à aprendizagem em si, identificámos indicadores que 

remetem diretamente para o que facilitou ou dificultou a aprendizagem dos alunos, bem 

como outros que se relacionam 

diretamente com o processo de 

ensinar, focando em particular a 

ação do professor. Relativamente a 

este último aspeto, são os 

professores que mais o referem, 

apontando-o, na maioria das vezes, 

como uma das desvantagens deste período de ensino a distância. Segundo os 

Alunos com mais dificuldades não 
sabiam como colocar as suas dúvidas 
ou desistiram de participar na aula. 
Não ver os meus alunos e perceber 

pelas expressões faciais as suas 
dúvidas, a sua atenção. (Professor, ID502) 
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professores, a ausência de contacto presencial e a falta de interação imediata com os 

alunos, principalmente quando estes tinham a câmara desligada, não lhes permitia 

perceber se os alunos estavam ou não a acompanhar o que estava a ser ensinado, o que 

limitou o apoio aos alunos e tornou mais difícil atender às reais necessidades de cada 

um. Destacam ainda que foram os alunos mais frágeis ou com mais dificuldades quem 

mais foi afetado por estes constrangimentos. Os professores referiram também que este 

contexto trouxe dificuldades ao nível da explicação e da demonstração de determinados 

conteúdos, como por exemplo cálculos matemáticos, bem como ao nível da realização 

de tarefas com caráter prático. Há, contudo, alguns professores que, ao invés, 

mencionam que esta experiência os levou a explorar novas formas de ensinar e de 

motivar os alunos. Poucos são os alunos que referem o processo de ensino em si e os 

que o fazem apresentam visões distintas, uma vez que uns destacam a preparação e a 

disponibilidade dos professores para se adaptarem à situação, mas outros assinalam o 

pouco acompanhamento dado pelos professores. 

Relativamente à aprendizagem em si, quer professores, quer alunos referiram aspetos 

que facilitaram ou dificultaram diretamente as aprendizagens. Um dos elementos mais 

referidos é a concentração dos alunos nas aulas e na 

realização das tarefas. A maioria dos alunos e dos 

professores refere que neste contexto foi difícil para 

muitos alunos manterem um bom nível de 

concentração nas aulas online e evitarem distrair-se 

com outras coisas. Contudo, em contraposição, vários professores dizem ter havido uma 

maior capacidade de concentração por parte dos alunos, bem como um maior 

envolvimento dos mesmos nas aulas online, perceção que é corroborada por alguns 

alunos. É ainda referido que alguns alunos não conseguiram compreender tão bem as 

matérias trabalhadas, quer por ausência de um acompanhamento presencial do 

professor, quer por dificuldade em entender as explicações dadas neste ambiente. 

Outros aspetos que foram sentidos pelos alunos como constrangedores para as suas 

aprendizagens foram o não poder participar nas aulas, o não compreender o que era 

pretendido com as tarefas propostas e o manter o empenho necessário. Estas 

dificuldades foram sentidas também pelos professores, que referem ter sido difícil 

Foi difícil estar mais 
empenhada e 

concentrada nas aulas 
(Aluno, ID99) 
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manter a atenção, motivação e participação dos alunos, bem como dar resposta às 

diferentes necessidades de aprendizagem. 

A maioria dos professores refere que o ensino online possibilitou trabalhar de forma 

individual com os alunos, o que, afirmam, 

nem sempre é possível no ensino 

presencial. Contudo, vários professores 

expressam que uma das grandes 

desvantagens foi haver um menor 

acompanhamento aos alunos e a 

dificuldade em dar apoio pedagógico individual, principalmente quando se trata de 

alunos menos autónomos.  

Como positivo surge também o interesse e empenho dos alunos. Segundo alguns 

professores, alunos que estavam pouco motivados e eram indisciplinados nas aulas 

presenciais, durante o ensino online revelaram um gosto muito maior pelas aulas e 

empenharam-se mais. Apontam-se como possíveis razões a presença dos pais durante 

as atividades escolares e a utilização das tecnologias, que despertará maior interesse 

aos alunos.   

Sobre a metodologia usada durante este período de ensino a distância, professores e 

alunos referem-se a formas diferentes de ensinar e de aprender, nomeadamente 

fazendo uso das tecnologias disponíveis. Os alunos mencionam como vantagem terem 

tido a oportunidade de aprender através 

das tecnologias, de procurar novos 

métodos de estudo e de organização, e 

ainda encontrar novas maneiras de 

realizar os trabalhos individuais e de 

grupo. Contudo, alguns alunos referem 

que as aulas síncronas eram monótonas 

e que a conjugação entre as tarefas 

atribuídas pelos professores e as aulas na televisão criava alguma confusão. Há ainda 

alunos que apontam como negativo não terem tido aulas síncronas ou terem tido muito 

poucas. Esta redução do tempo de aulas foi também referida pelos professores como 

Apoio individualizado de 
qualidade aos alunos nas aulas 

assíncronas, o que não é possível 
numa sala com 28 alunos. 

(Professor, ID822) 

 

Aprender a usar as TIC sem ser 
para me divertir ou ver vídeos. 
Aprendi que é possível estudar 
fazendo trabalhos pelas novas 
tecnologias porque enquanto o 

fazia pesquisava informação 
também. (Aluno, ID70) 
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uma das desvantagens deste ensino a distância, sendo a outra mais mencionada a 

impossibilidade de realizar atividades práticas e laboratoriais. Apesar destas limitações, 

vários professores identificaram vantagens ao nível da diversificação de metodologias e 

uso de ferramentas digitais. Neste âmbito, referem que tiveram que repensar os 

métodos de ensino, encontrando formas diferentes de ensinar os mesmos conteúdos, e 

que a tecnologia permitiu criar aulas mais 

interativas e estimulantes para os alunos, 

através de experiências de aprendizagem 

desafiantes e mais assentes no trabalho 

autónomo.  

Quanto às atividades e recursos, apesar de os alunos não se pronunciarem sobre estes 

aspetos, os professores destacaram que a exploração de recursos digitais diversificados, 

muitos deles não disponíveis na escola por limitações técnicas, foi uma das grandes 

vantagens deste período de ensino a distância. Segundo os professores, houve acesso a 

uma maior diversidade de materiais e, 

consequentemente, de atividades para o ensino 

e a aprendizagem. Entre outros referem as 

pesquisas na internet, trabalhos em diferentes 

formatos digitais, jogos e atividades lúdicas, 

bem como outros recursos como os quizzes ou 

questionários interativos. Naturalmente, o uso das tecnologias é apontado com uma 

vantagem, principalmente pelos professores, que consideram que neste contexto foi 

possível usar ferramentas e aplicações que em sala de aula provavelmente nunca seriam 

utilizadas da mesma forma ou com a mesma frequência.  

Por último, os resultados indicam ainda que no que diz respeito à interação e 

comunicação, o não estar na sala de aula foi sentido como uma desvantagem no 

processo de ensino e aprendizagem. Os professores referem que as aulas síncronas não 

permitiam o mesmo tipo de interação com os alunos e que a impossibilidade de 

observação direta dos comportamentos dificultou o adequado acompanhamento das 

aprendizagens. Alguns dizem ainda que as aulas online não proporcionam um ambiente 

A utilização de diversos 
recursos digitais que não são 
utilizados na escola por falta 
de equipamentos digitais e 

falhas na internet.  
(Professor, ID303) 

 

A descoberta de formas 
diferentes de ensinar o mesmo 

conteúdo, através da tecnologia. 
(Professor, ID321) 
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tão dinâmico como nas aulas presenciais, o que afetou negativamente a participação de 

alguns alunos e a relação pedagógica entre professores e alunos.  

Avaliação 

Dos resultados obtidos emergem aspetos relacionados com a avaliação das 

aprendizagens, nas suas diferentes vertentes (Quadro 12). Por um lado, encontramos 

elementos relativos à componente formativa da avaliação, nomeadamente no que 

concerne ao feedback e o esclarecimento de dúvidas, e por outro damos conta de 

aspetos que remetem para os instrumentos de avaliação e classificação.  

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

Feedback  tirar dúvidas; ferramentas que possibilitavam feedback constante; 
feedback individual aos alunos em todas as tarefas; maior 
disponibilidade para esclarecimento de dúvidas 

8 48 56 

Instrumentos 
e classificação 

testes; avaliações não como habitualmente; métodos de 
avaliação; proceder a avaliação das aprendizagens; eficácia e 
justiça no processo de avaliação 

6 22 28 

Quadro 12 – Categorias do bloco temático “avaliação” 

Os professores são quem mais se expressa neste âmbito, sendo frequente encontrar 

referências às dificuldades de acompanhar no imediato o desempenho dos alunos. 

Referem ainda que algumas das desvantagens sentidas neste ensino online foi não 

poderem corrigir ou auxiliar imediatamente os alunos, não conseguirem dar resposta 

atempada às dúvidas que tinham ou não terem 

tempo para esclarecer todas as questões. Ainda 

assim, alguns professores indicam que 

encontraram ferramentas digitais que 

permitiram dar um feedback constante aos 

alunos e que isso foi muito positivo. Também os 

alunos falam destes aspetos, indicando que 

nem sempre puderam expor as suas dúvidas e que por vezes o professor não estava 

disponível para as esclarecer de imediato. 

A descoberta e utilização de 
novas ferramentas digitais 

do meu agrado e dos alunos, 
que possibilitavam um 

feedback constante, muito 
positivo. (Professor, ID142) 
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Ainda sobre a avaliação, um dos alunos refere que os métodos foram uma desvantagem, 

mas não esclarece o motivo. Outros, contudo, destacam como positivo não terem tido 

avaliações como no presencial, não terem que realizar testes ou exames. Já os 

professores, apesar de alguns indicarem que 

houve a necessidade de refletir sobre 

diferentes formas de fazer avaliação, a maioria 

dos que se expressa neste sentido fá-lo como 

sendo uma das desvantagens do período de 

ensino a distância. Assim, apontam que a avaliação se tornou mais subjetiva, tendo sido 

difícil verificar as aprendizagens dos alunos de forma credível e que isto pode ter posto 

em causa a justiça da avaliação. 

Relações 

Das vantagens e desvantagens atribuídas ao ensino a distância vivido pelos inquiridos, 

os efeitos que essa situação teve nas relações foi evidenciado por professores e alunos, 

como podemos ver no Quadro 13. 
 

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

Afastamento/ 
dessocialização 

falta de contacto direto com alunos e colegas; falta da 
presença física dos alunos; não poder estar com os amigos 
colegas e professores; falta de contacto social 

55 152 207 

Relação afetiva proximidade professores -alunos; relacionamento 
interpessoal; partilha de afetos 

0 58 58 

Socialização possibilidade ver os colegas e os professores; estar com os 
amigos online 

1 2 3 

Dificuldades de 
comunicação 

a dificuldade em comunicar com pais ou alunos; comunicação 
virtual não ajuda; comunicar não era fácil 

6 4 10 

Conhecer melhor 
os alunos 

outra vertente dos alunos; conhecer melhor os alunos no 
individual; alunos que surpreendem pela positiva 

0 10 10 

Quadro 13 – Categorias do bloco temático “relações” 

Constrangimentos em 
garantir a fiabilidade dos 

instrumentos de avaliação. 
(Professor, ID942) 
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Um dos aspetos mais referidos como desvantagem desta experiência foi o afastamento 

e a dessocialização, ou seja, a ausência de convívio social com alunos, professores, 

colegas ou amigos. Muitos foram os alunos 

que expressaram que sentiram saudades e 

falta de estar com os seus amigos e 

colegas, quer pela brincadeira e 

companhia, quer porque se entreajudam 

nas tarefas e aprendizagens. Os alunos 

referiram ainda o afastamento dos 

professores, apontando como uma das maiores desvantagens o facto de não poderem 

estar fisicamente com eles. Esta dessocialização do processo de ensino e aprendizagem 

foi também muito referida pelos professores, sendo nas desvantagens a categoria com 

maior índice de frequência. Os professores evidenciam uma grande preocupação com a 

falta do contacto presencial com o grupo turma e com os alunos individualmente. 

Destacam ainda que o distanciamento físico dificulta a relação de empatia que 

habitualmente se cria com os alunos e que isso se agrava quando se trata de alunos com 

dificuldades de aprendizagem.   

Ainda sobre as questões em torno das ligações afetivas, alguns professores expressam 

que a parte relacional do processo educativo ficou gravemente comprometida, 

referindo inclusive que a presença física e as demonstrações de afeto para com os alunos 

fizeram falta para os motivar para a aprendizagem. Todavia, alguns consideraram que 

uma das vantagens das aulas síncronas foi precisamente a socialização e que, embora 

distantes fisicamente, foi possível estabelecer uma relação de proximidade com os 

alunos. De acordo com alguns 

professores, o constante cuidado em 

ajudar os alunos a superar os 

constrangimentos e as dificuldades 

inerentes a esta nova situação, permitiu 

até estreitar alguns laços e criar 

relações mais próximas.  

Estar longe dos meus amigos, 
colegas, professores e auxiliares. 

Ter saudades dos momentos 
passados com os amigos e as 
brincadeiras e palermices que 
fazíamos na escola. (Aluno, ID85) 

 

A maior vantagem foi a relação de 
proximidade que consegui criar com 

todos os meus alunos, 
principalmente os que faziam parte 
da minha direção de turma. Mais 

empatia e carinho uns pelos outros. 
(Professor, ID902) 
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Por último, alguns professores e alunos referem que a comunicação nem sempre foi 

fácil. Os alunos destacam a falta de comunicação direta com os professores e estes 

expressam o seu desagrado por não poder conversar com os alunos sempre que 

consideravam necessário. Ainda assim alguns professores referem que esta foi uma 

oportunidade para desenvolver outro tipo de comunicação com os alunos e 

encarregados de educação, que, no geral, foram bastante recetivos. De referir ainda que 

há professores que afirmam que durante este período ficaram a conhecer melhor os 

seus alunos, descobrindo outras vertentes suas e percebendo que alguns trabalham de 

forma mais responsável e eficaz assim. 

Empoderamento de professores e alunos 

Um dos blocos temáticos que mais se evidencia na análise dos dados relaciona-se com 

o que denominámos de empoderamento de professores e alunos. Aqui agrupámos as 

referências relativas ao desenvolvimento, quer por parte dos alunos, quer por parte dos 

professores, da autonomia e da capacidade de decidir sobre a sua própria ação, bem 

como outros aspetos que potenciam o seu trabalho. 

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

Empoderamento 
do aluno  

aprender a ser mais responsável, fazer os trabalhos de forma 
autónoma; escolher as horas de trabalho; trabalhar ao próprio 
ritmo; organizar-se melhor. 

22 118 140 

Empoderamento 
do professor 

autonomia de escolha de recursos pedagógicos; a gestão do 
tempo na execução da planificação; organizar o horário 

0 9 9 

Capacidade de 
adaptação e 
inovação 

capacidade de adaptação, de criatividade e de iniciativa; 
adaptação a novas circunstâncias; superar desafios 

2 19 21 

Valorização de 
professores e 
escolas 

reconhecimento do papel do professor no processo de ensino 
e de aprendizagem; dar mais valor à escola 

1 4 5 

Trabalho 
colaborativo 

dificuldade para os alunos trabalharem em grupo; muito 
trabalho colaborativo entre pares; apoio de grupos criados 
para acompanhar colegas 

3 23 26 

Quadro 14 - Categorias do bloco temático “empoderamento de professores e alunos” 

São muitos os professores que indicam que a maior vantagem desta experiência de 

ensino remoto foi os alunos aprenderam a 

ser mais autónomos, desenvolvendo 

competências ao nível da responsabilidade, 

da gestão de tempo e da organização do 

Aprendi a ser mais responsável, 
fazer os trabalhos de forma 

autónoma... (Aluno, ID76) 
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trabalho. Esta visão é partilhada por vários alunos que destacam que aprenderam a ser 

mais responsáveis, a trabalhar de forma autónoma e a gerir o seu estudo.  Contudo, a 

falta de autonomia foi apontada por alguns professores como uma dificuldade, pois os 

alunos mais novos, em particular no 1ºciclo, têm pouca autonomia e dependem ainda 

do adulto para se organizarem e realizarem as tarefas. 

Por outro lado, também se identificaram, ainda que com menor frequência, elementos 

relativos ao empoderamento do professor. Alguns professores referem como vantagem 

deste período de ensino a autonomia que sentiram na escolha de recursos pedagógicos, 

o planeamento de atividades e flexibilidade de todo o processo. Esta questão está, de 

certa forma, ligada à capacidade de lidar 

com uma situação nova, adaptando-se 

às circunstâncias ou até inovando as 

práticas. Sobre isto é referido que esta 

experiência permitiu perceber que, quer 

professores, quer alunos, têm 

criatividade e iniciativa, pois foram capazes de reinventar as suas práticas, sair da zona 

de conforto e inovar. Alguns professores dizem-se satisfeitos por se terem adaptado a 

novas circunstâncias, mostrando que a necessidade levou a superar o que se pensava 

impossível, e descobriam que online se podem fazer tarefas muito interessantes. 

Ainda relacionado com o empoderamento do professor encontramos as referências 

relativas ao aumento do trabalho colaborativo. Os professores destacam pela positiva a 

colaboração que existiu entre colegas e com as famílias, apesar de alguns referirem que 

esta modalidade limitou a realização de trabalhos em pares ou em grupo por parte dos 

alunos. Vários professores referem ainda que trabalharam mais frequentemente com 

colegas da sua área disciplinar e com os colegas das suas equipas pedagógicas, e que 

isso permitiu pensarem em conjunto sobre cada aluno.  

É ainda de referir que alguns professores expressaram a sua satisfação por sentirem que 

tinha havido uma valorização por parte da comunidade do papel da escola e do 

professor, bem como da importância das aulas presenciais no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

A maior vantagem foi perceber que 
eu e os alunos temos uma enorme 

capacidade de adaptação, de 
criatividade, de iniciativa e de 

domínio tecnológico. (Professor, ID375) 
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Situações problemáticas 

Um outro conjunto de resultados que emerge da análise dos dados pode ser 

enquadrado no que consideramos serem situações problemáticas (Quadro 15).  

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

Problemas 
informáticos  

falta de condições, em equipamentos e internet; recursos 
funcionavam melhor do que na escola; alunos não tinham 
equipamento necessário; má qualidade de imagem e som  

9 75 84 

Desigualdades falta de equidade entre os alunos; não conseguir chegar a todos 
os alunos; acentuação da diferença de oportunidades; alunos 
com maiores dificuldades perdem mais 

0 92 92 

Cortina de 
(des)proteção 

a vergonha de alguns alunos em participar; os alunos com falta 
de autoestima para pedirem ajuda; alunos tímidos mais 
disponíveis para intervir na aula online 

1 12 13 

Desconfiança não ter a certeza se eram os alunos a fazer os trabalhos; alguns 
pais ou explicadores realizarem os trabalhos; não saber se os 
alunos estão a assistir às aulas; possibilidade de fraude e plágio 

3 78 81 

Indisciplina ausência de indisciplina presencial; os alunos não manterem a 
câmara ligada; menor indisciplina; em casa não há tanto 
barulho; o comportamento exemplar dos alunos 

0 37 37 

Desinteresse desinteresse de alguns alunos; a apatia dos alunos; difícil manter 
o foco, a atenção e a motivação. 

5 21 26 

Quadro 15 - Categorias do bloco temático “situações problemáticas” 

Dado o contexto de ensino, naturalmente uma das categorias com maior frequência nas 

respostas prende-se com problemas informáticos online. Apesar desta desvantagem ser 

muito mais apontada por professores do que por alunos, encontramos em ambos 

referências a dificuldades técnicas relacionadas com os dispositivos, a fraca qualidade 

da internet e falta de acesso a 

equipamentos. 

Todavia, alguns professores identificam a 

existência de problemas informáticos no 

presencial, destacando que nas salas de 

aula não se podiam fazer determinadas 

tarefas por falta de recursos tecnológicos. Os professores mencionam ainda que as 

falhas existentes, devido à rede ou aos equipamentos, condicionaram a comunicação e 

chegaram a impedir a participação de todos os alunos nas aulas síncronas. 

Esta questão relaciona-se com outro problema referenciado por vários professores que 

é o agravamento das desigualdades entre alunos. Além disso, os professores expressam 

Devido às diferenças sociais e 
económicas o ensino à distância 
não chegou a todos os alunos da 
mesma forma, aumentando as 

diferenças na aquisição das 
aprendizagens. (Professor, ID529) 
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a sua preocupação para com os alunos que não tinham nas suas casas os recursos 

tecnológicos necessários à participação nas aulas online e, que por isso, não tiveram as 

mesmas oportunidades de aprendizagem. Por outro lado, mencionam que estando os 

alunos longe do acompanhamento do professor e mais dependentes do apoio familiar, 

principalmente no caso dos alunos mais novos, as diferenças socioeconómicas 

prejudicaram ainda mais os alunos desfavorecidos e acentuaram algumas das suas 

dificuldades.  

Outra situação problemática tem a ver 

com a distância como um escudo de 

proteção, em que o ecrã e o digital 

ajudaram os alunos mais tímidos a 

exporem-se ou, pelo contrário, inibiram 

alguns de o fazerem. Os professores são 

quem mais refere este aspeto, 

mencionando que alguns alunos com 

mais vergonha no contexto presencial se 

sentiram mais confortáveis em colocar as suas dúvidas e que até alunos que dificilmente 

participavam em aula presencial se mostrarem mais disponíveis para intervir. Contudo, 

alguns professores descrevem que o contrário também aconteceu, ou seja, que alguns 

alunos sentiam vergonha de estarem a ser questionados online por se sentirem mais 

expostos e outros não se sentiam confortáveis em pedir esclarecimentos ao professor 

quando precisavam.  

Associado ao ambiente das aulas, temos os resultados obtidos na categoria indisciplina. 

Muitos professores e alguns alunos referem que no contexto online o comportamento 

e as atitudes dos alunos melhoraram, e que isso permitiu que alguns alunos se 

concentrassem e envolvessem mais. Segundo os próprios alunos, o ambiente em casa 

era mais calmo e silencioso, pelo que puderam ter 

um ritmo de aprendizagem mais adaptado às suas 

características. Os professores são quem mais 

refere que a ausência da indisciplina presencial foi 

uma das grandes vantagens deste período online, 

Senti que se calhar estava mais à 
vontade pois, por um lado, às vezes 
nas aulas tinha mais vergonha de 

participar e responder. Ligava mais 
ao que os outros iam pensar se 

errava ou não. Em casa, estive mais 
à vontade participei sempre que 

podia … (Aluno, ID147) 

 

Como estamos em casa 
estamos mais 

concentrados e não há 
tanto barulho. (Aluno, ID129) 
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dizendo que não se ouviam as habituais conversas paralelas, não havia tanta distração 

para os alunos e, por isso, não tinham que passar tanto tempo a chamar a atenção para 

os comportamentos.  

Contudo, vários professores referem também a existência da indisciplina online e 

apontam-no como uma das desvantagens deste ensino remoto. O exemplo mais 

frequente remete para os alunos não cumprirem as orientações que lhes eram dadas, 

entrando nas aulas sem ligarem as câmaras e assim permanecerem durante toda aula, 

apesar dos constantes apelos por parte dos professores. Esta situação é referida várias 

vezes como sendo uma falta de consideração e respeito pelos professores, o que, 

juntamente com a falta de participação dos alunos criava um ambiente desmotivador. 

Vários professores mencionam ainda que o não ligar a câmara durante as aulas era uma 

forma de alguns alunos se esconderem atrás das câmaras e que isso fazia com que não 

soubessem se os alunos estavam realmente na aula. 

Esta dúvida relativamente à presença dos alunos nas aulas é um dos indicadores da 

categoria denominada de desconfiança e que consideramos ser uma das situações 

problemáticas. Muitos professores revelam uma desconfiança constante face não só à 

presença nas aulas como também à realização das tarefas propostas. Muitas são as 

respostas que expressam incertezas 

quanto à autenticidade dos trabalhos 

apresentados pelos alunos, sendo que 

vários professores dizem mesmo que 

as tarefas nem sempre eram feitas 

pelos alunos, que desconheciam quem as realizava ou que eram copiadas de outros. 

Mesmo quando se referem a ajudas que os alunos possam ter tido, quer de outros 

colegas, quer de familiares, os professores expressam-no como sendo algo negativo, 

uma vez que desconhecem como isso ocorreu.  

Nunca ter a certeza se eram os 
alunos sozinhos, os pais ou os 

explicadores a fazer os trabalhos 
propostos. (Professor, ID55) 

 



Aprender e Ensinar a Distância em Tempo de Pandemia 

 
56 

Por último, um outro problema identificado pelos inquiridos foi o desinteresse, 

principalmente por parte dos alunos. Os professores referem que alguns alunos 

estiveram desinteressados ao ponto de nunca realizarem as tarefas propostas e que 

houve uma desmotivação maior dos 

alunos com mais dificuldades. 

Mencionam ainda que, dada a extensão 

do período de aulas nesta modalidade, 

os alunos começaram a revelar algum 

cansaço acrescido e uma diminuição de 

interesse pelas atividades. A situação 

foi agravada pelas fracas condições 

familiares de alguns alunos que, sem o acompanhamento direto do professor, acabaram 

por desmotivar e desistir. Ainda que em menor quantidade, também os alunos apontam 

este desinteresse nas desvantagens do ensino remoto. Neste caso, dizem que as aulas 

no computador eram mais cansativas e menos estimulantes, pelo que a motivação, o 

empenho e a concentração acabaram por diminuir. Alguns professores referenciam 

também o desinteresse dos próprios professores, nomeadamente no que diz respeito à 

falta de motivação para ensinar desta forma e neste contexto, mas são poucas essas 

ocorrências.  

Família  

Uma das categorias que surge da análise dos dados é a família como recurso, quer 

cognitivo, quer afetivo (Quadro 16).  

Alguns alunos referem que as maiores vantagens deste 

ensino remoto foi terem tido o apoio dos pais e terem 

estado mais tempo com os familiares. Apesar de os 

alunos mencionarem sempre a família como um fator 

positivo neste processo, os professores divergem na sua visão da família como recurso. 

Muitos destacam o empenho de alguns encarregados de educação no 

acompanhamento das atividades dos alunos, referindo que, em muitos casos, os pais se 

envolveram ativamente na aprendizagem dos seus filhos e ajudaram-nos a evoluir. 

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

O desinteresse dos alunos. Se em 
sala de aula podemos estar 

constantemente a dizer "faz o 
exercício, está com atenção" ou a 

colocar questões que os façam 
pensar e ver a reação deles, aqui 

não foi possível. (Professor, ID685) 

 

Ter o apoio dos pais e 
da internet.  

(Aluo, ID135) 
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Recurso 
cognitivo 

 falta de disponibilidade de encarregados de educação; alunos com 
o apoio dos pais; envolvimento dos pais na aprendizagem dos 
alunos 

1 32 33 

Recurso 
afetivo 

estar perto da família; poder estar com os pais; atitude colaborativa 
dos pais 

3 7 10 

Quadro 16 – Categorias do bloco temático “família” 

Alguns professores acrescentam ainda que esta foi uma oportunidade para as famílias 

conhecerem melhor o perfil dos seus educandos, aperceberem-se das suas dificuldades 

e esforçarem-se por apoiá-los mais.  

Todavia, há professores que consideram que a família foi uma das desvantagens deste 

período de ensino remoto. Neste âmbito, 

indicam a falta de acompanhamento 

individual aos alunos por parte da família, 

que condiciona o seu interesse e empenho 

e a desvalorização desta modalidade de 

ensino, evidente na desresponsabilização 

pelo incumprimento de tarefas dos 

alunos. Assim, a família como recurso cognitivo foi, segundo alguns professores, uma 

das principais desvantagens pois nem todos os alunos puderam ter o acompanhamento 

parental necessário para fazerem as suas tarefas de aprendizagem, principalmente os 

mais novos e menos autónomos.  A família como recurso afetivo foi também referido 

por alguns professores como um aspeto negativo. A intromissão dos encarregados de 

educação nas aulas síncronas, ambientes familiares pouco adequados ao estudo e a 

superproteção para com os seus filhos são alguns dos aspetos aqui apontados pelos 

professores.   

Vida pessoal e bem-estar 

Um dos blocos temáticos prende-se com o bem-estar dos inquiridos, aglomerando as 

categorias vida profissional e pessoal, bem-estar, espaço, gastos e poupança, não 

deslocação, problemas psicológicos e fadiga, proteção face ao vírus e proteção do meio 

ambiente (Quadro 17).  

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

A falta de motivação e de 
disponibilidade dos encarregados 

de educação no 
acompanhamento aos seus 

educandos na realização das 
tarefas. (Professor, ID563) 
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Bem-estar ou 
ausência 

o aumento da qualidade de vida; controlar melhor a ansiedade e 
o stress; mais tranquilidade; solidão; desgaste; depressão 

4 18 22 

Vida pessoal e 
profissional  

articulação entre vida profissional e pessoal; gestão familiar; 
confusão entre esferas 

1 22 23 

Espaço os estar no conforto da casa; as cadeiras mais confortáveis; 
trabalhar em espaço próprio; estar comodamente em casa. 

20 18 38 

Fatores 
financeiros 

poupar dinheiro no combustível; utilizar os recursos próprios; 
aumento das despesas familiares; aquisição de material 

0 19 19 

Não deslocação  ganho de tempo com deslocações; não ter deslocações de 
autocarro 

8 16 24 

Proteção face 
ao vírus 

revenir a contaminação do vírus; cuidar da saúde e não 
contaminar os outros; sentimento de segurança  

10 25 35 

Proteção do 
meio ambiente 

reduzir o uso do papel; menor impacto ambiental; melhorar a 
qualidade do ar; cuidar da saúde do planeta 

1 4 5 

Quadro 17 – Categorias do bloco temático “vida pessoal e bem-estar” 

Uma das categorias emergentes relaciona-se com o bem-estar ou a ausência do mesmo 

para professores e alunos. Vários professores e alguns alunos expressam que sentiram 

um aumento da qualidade de vida, que passou por estarem mais confortáveis e mais 

descontraídos. De destacar que alguns professores referem que nesta situação 

conseguiram gerir melhor a ansiedade e o stress que o ensino presencial lhes causa, 

muitas vezes associado à indisciplina com que têm de lidar durante as aulas na escola. 

Porém, outros professores revelam uma perspetiva diferente ao dizerem que este 

período em casa lhes diminuiu a sensação de bem-estar, tendo inclusive causado 

desgaste físico e emocional.  

Este aspeto é referido como uma das consequências do período de isolamento que se 

viveu, sentido quer na vida pessoal, quer por contactar com os problemas vividos pelos 

alunos. Também a articulação entre a vida pessoal e a vida profissional foi sentida 

poderá ter causado alguma ansiedade.  

A maioria das referências a esta questão 

remete para as dificuldades em conciliar o 

profissional com as funções parentais e para 

o desgaste que o acumular dessas funções 

causou. Contudo, alguns professores 

referem que a gestão familiar ficou 

facilitada com trabalho a partir de casa.  

Perder muito do tempo de 
qualidade que tinha com a 

minha família, uma vez que os 
horários de trabalho se 

misturavam com o tempo e a 
vida em família muitas vezes. 

(Professor, ID345) 
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O espaço parece ter desempenhado um papel importante no bem-estar de professores 

e alunos, uma vez que vários mencionam o facto de que poderem estar em casa, no seu 

ambiente e usufruir de condições mais 

confortáveis foi uma das vantagens deste período.  

Associado à questão do espaço, encontramos a 

questão da não deslocação que foi referida quer 

por alunos, quer por professores, como algo 

positivo. Assim, o não ter que fazer o percurso casa – escola foi referido pelos inquiridos 

como algo vantajoso pois puderam usar esse tempo das deslocações para outras tarefas.  

Apesar de o espaço ser maioritariamente destacado como algo positivo, alguns alunos 

e professores expressam desagrado por terem que estar sempre no mesmo espaço e 

não terem tido a possibilidade de sair de casa. No caso dos professores, é ainda referido 

que o ter que trabalhar em casa trouxe implicações financeiras, nomeadamente através 

do aumento das despesas com os utilitários necessários. São mencionados os gastos 

com as contas da luz, da internet, bem como da manutenção do equipamento 

tecnológico utilizado. Ainda assim, vários professores destacam que pouparam 

combustível ao não terem que se deslocar diariamente à escola. 

Este último aspeto surge também relacionado com uma preocupação ambiental, que 

agrupámos na categoria proteção do meio ambiente. Alguns professores e alunos 

referem explicitamente que uma das 

vantagens deste período de ensino a 

distância foi precisamente a diminuição 

do menor impacto ambiental. Aqui 

referem-se à diminuição do consumo de 

combustível, à redução da poluição e do 

consumo de papel.  

Por último, temos as questões sanitárias. Vários alunos e professores referem a 

proteção face ao vírus como a maior vantagem, por se sentirem em segurança e 

saberem que se estão a proteger e a evitar a propagação do coronavírus. 

A maior vantagem foi 
podermos estar no 

conforto das nossas casas 
(Aluno, ID87) 

 

melhorar a qualidade do ar do meio 
ambiente já que as deslocações à 
escola deixaram de se realizar, já 

que na região não existem 
transportes públicos que satisfaçam 

as necessidades da população. 
(Professor, ID820) 
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Tempo  

As questões associadas à gestão de tempo surgem frequentemente, quer como uma das 

vantagens, quer como desvantagem (Quadro 18). 

Categorias Indicadores das UR F (A) F (P) F total 

Excesso de 
tarefas 

demasiados trabalhos; a quantidade de tarefas e de horas no 
computador; sobrecarga; exaustão na correção das tarefas  

22 69 91 

Tempo como 
fator positivo 

poder gerir o tempo; ter mais tempo; disponibilidade de horário; 
poupança de tempo; não acordar cedo 

26 40 66 

Tempo como 
fator negativo 

falta de tempo; o tempo de preparação das aulas; pouco tempo 
para aprender; não ter horários para acordar e comer 

4 44 48 

Quadro 18 - Categorias do bloco temático “tempo” 

Alunos e professores referem que a possibilidade de fazer uma gestão pessoal do tempo 

lhe trouxe benefícios, reduziu o stress e permitiu uma melhor articulação entre o 

trabalho e o tempo de lazer. Alguns professores 

mencionaram ainda que tiveram mais tempo para 

preparar atividades diversificadas e para se 

dedicarem aos alunos de forma mais individual. 

Entre os alunos destaca-se também a referência a 

um sentido de liberdade na organização do horário de trabalho, bem como a um 

aumento do tempo livre para atividades não escolares.  

Apesar do tempo ser muitas vezes referido como algo positivo que esta experiência 

trouxe, vários professores e alguns alunos mencionaram-no também como aspeto 

negativo. Para os professores que se expressaram neste sentido, o facto de não haver 

um horário bem definido levou a uma disponibilidade muito maior que alguns sentiram 

como excessiva. Adicionalmente, a preparação das aulas nesta modalidade requereu 

muito mais tempo do que o habitual, o que, juntamente com as solicitações familiares 

que decorriam simultaneamente, trouxe dificuldades na articulação do tempo 

necessário à esfera profissional e à pessoal. Da parte dos alunos são menores as 

referências ao tempo como algo negativo, ainda que alguns mencionem que foi 

complicado cumprir os novos horários e responder às atividades propostas dentro dos 

tempos propostos. 

Poder dormir até mais 
tarde e ser eu a organizar 

o meu dia de trabalho 
(Aluno, ID182) 
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Esta questão surge também associada ao excesso de tarefas que é muito frequente nas 

respostas quer de professores, quer de alunos. Quanto a estes, destacam que os 

trabalhos eram muitos, por vezes até 

em demasiada, e com prazos curtos. 

Os professores também identificam 

como uma desvantagem a 

quantidade de trabalho necessário 

para desenvolver o trabalho, 

referindo em concreto que o número 

de horas passadas em frente ao 

computador era muito elevado e isso tornava-se extenuante. Acrescendo às tarefas 

letivas, de aulas ou preparação, o preenchimento de questionários de monitorização e 

o contacto online a qualquer hora do dia sobrecarregaram vários professores.   

 

4.8. Perfis de ensino online 

Decorrente das análises fatorial exploratória e confirmatória para explicar o tipo de 

ensino desenvolvido pelos professores ao longo desta experiência, como apresentado 

na metodologia, obtiveram-se três perfis distintos de ensino: perfil tradicional, perfil 

inovador tecnológico (inovação mais ligada ao uso de tecnologias), perfil inovador 

criativo (com recurso a tarefas que requeriam criatividade e imaginação). A análise 

fatorial confirmatória permite verificar que há uma relação de proximidade entre os dois 

perfis que considerámos como inovadores (0,57).  

O resultado destas análises revela que: 

- O perfil inovador criativo (fator 1) destaca-se como sendo o mais importante, 

explicando 25,6% da variabilidade dos dados; 

- O perfil inovador tecnológico (fator 2), segundo mais importante, explica 24,8%; 

- O perfil tradicional (fator 3) explica 15,7% (Tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e Figura 1, do 

Anexo D). 

A partir da análise classificatória das respostas dos professores, obtivemos cinco 

clusters, cujas médias por cluster são apresentadas no Quadro 19: 

Ter que estar disponível demasiadas 
horas e o desaparecimento de 

sábados, domingos e feriados que 
passaram a ser dias normais de 

trabalho, para poder dar vazão ao 
trabalho e responder a todas as 

solicitações dos alunos. (Professor, ID460) 
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   PERFIS 

CLUSTERS 

1 -  
Criativo 

2 - 
 Mixed Teacher 

3 - 
Tradicional 

4 -  
Neutro 

5 - 
Tecnológico 

Inovador Criativo ,62581 ,31008 ,83138 -,97346 -,79844 

Inovador Tecnológico -,36821 1,18594 -,53975 -,70339 ,66765 

Tradicional -1,04556 ,46237 ,93992 ,27174 -,68864 

Quadro 19 - Médias dos perfis por cluster 

O primeiro cluster é constituído globalmente por professores inovadores criativos. Este 

cluster representa 21,2% dos professores (inovador criativo). O segundo cluster é 

formado por professores inovadores, cuja inovação se baseia na tecnologia, embora 

também possam seguir a via ensino algo tradicional e/ou criativo consoante os 

conteúdos (mixed teacher). Este cluster representa 19,7% dos professores. O terceiro 

cluster é constituído por professores essencialmente com uma abordagem tradicional, 

mas também com nuances de criatividade (tradicional).  Este cluster representa 19,5% 

dos professores. O quarto cluster é composto por professores “neutros”, com uma 

abordagem algo tradicional, sem uso de tecnologias ou introdução de criatividade 

(neutro). Este cluster representa 22,9% dos professores. O quinto cluster tem os 

professores com uma abordagem essencialmente tecnológica (inovador tecnológico). 

Este cluster representa 16,7% dos professores (Tabelas 8 e 9 do Anexo D). 

 
 

No 1º e 2º ciclos os professores tendem a ser mais abrangentes, recorrendo a 

abordagens mais inovadoras (com recursos a tarefas que requerem criatividade e 

imaginação e uso de tecnologias) bem como a uma abordagem de ensino mais 

tradicional. No 3º ciclo os professores revelam abordagens mais neutras e no ensino 

secundário um perfil tendencialmente inovador criativo (Tabela 10 do Anexo D). 

Da análise da relação dos grupos de professores (clusters) com algumas das variáveis 
de interesse, concluiu-se que: 

i. A abordagem de ensino não depende do género (2=5,783, p=0,216); 

ii. A abordagem de ensino não depende da idade (2=13,131, p=0,663); 

iii. A abordagem de ensino parece depender do ciclo (2=48,500, p=0,000). 
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Retomando os três perfis de ensino, da comparação de cada um por ciclo de ensino cujos 

resultados se apresentam no Quadro 20 , verificou-se que o perfil inovador tecnológico 

é mais frequente no 1º e no 2º ciclo e menos frequente no ensino secundário. Verificou-

se também que o perfil inovador criativo é mais frequente no 1º ciclo do que no 3º ciclo. 

O perfil tradicional é aquele que é transversal a todos os ciclos. 

 

INOVADOR TECNOLÓGICO 
Tukey  

NS N 
Subset 
1 2 

Secundário 143 -,2690348  
Superior 44 -,0259193 -,0259193 
3º ciclo 139 -,0059639 -,0059639 
1º ciclo 111  ,1364735 
2º ciclo 102  ,2718559 
Sig.  ,410 ,269 
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INOVADOR CRIATIVO 
Tukey  

NS N 
Subset 
1 2 

3º ciclo 139 -,2676599  
Superior 44 ,0254400 ,0254400 
Secundário 143 ,0431795 ,0431795 
2º ciclo 102 ,0517706 ,0517706 
1º ciclo 111  ,2371796 
Sig.  ,200 ,504 
 
TRADICIONAL 
Tukey HSD  

NS N 
Subset 
1 

Superior 44 -,1167336 
3º ciclo 139 -,0142926 
Secundário 143 -,0032528 
1º ciclo 111 ,0441863 
2º ciclo 102 ,0847159 
Sig.  ,709 

 
Quadro 20 - MANOVA para comparar perfis de ensino por ciclo 

Em síntese, parece que o perfil de ensino adotado não depende de fatores demográficos 

como a idade ou o género, mas apenas do nível de ensino, verificando-se nos anos 

iniciais de escolaridade a adoção complementar de abordagens de ensino, que variam 

da mais tradicional à mais inovadora, quer recorrendo a tarefas que requerem 

criatividade e imaginação quer ao uso de tecnologias. 
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4.9. Síntese dos resultados  

Em síntese, destacamos os principais resultados deste estudo. Verificámos que durante 

o período de ensino remoto de emergência vivido no ano 2020 (entre março e junho), a 

quantidade de tempo passada diariamente a usar dispositivos digitais (computador, 

tablet ou telemóvel) aumenta de acordo com o nível de ensino dos alunos, sendo que 

no 1º ciclo a maioria dos alunos apenas usou dispositivos digitais no máximo duas horas 

por dia e no ensino superior a maioria dos alunos passou 5 horas ou mais usando esses 

dispositivos. Foi, também, esse o tempo diário dedicado pelos professores às atividades 

escolares.  

Alunos e professores fazem uma apreciação positiva sobre a experiência de ensino 

remoto de emergência, embora seja mais evidente nas respostas dos professores. 

Parece que quanto mais elevado o nível de ensino, menos gratificante consideraram os 

alunos esta experiência. Nos vários níveis de ensino, o nível de satisfação dos alunos 

com a experiência está negativamente relacionado com o facto das tarefas terem sido 

demasiadas e repetitivas. No caso dos professores, é no ensino superior que avaliam 

como melhor a sua experiência, contrastando com os valores atribuídos pelos alunos 

desse nível de ensino.  

Durante as aulas online, quer alunos quer professores indicam ter havido alguma 

diversidade nas atividades realizadas, ainda que sejam assinaladas com maior 

frequência a exposição ou explicação de matéria por parte do professor e o 

esclarecimento de dúvidas dos alunos. A exposição de matéria pelo professor é mais 

frequente no 2º ciclo do ensino básico e nos ensinos secundário e superior, enquanto o 

esclarecimento de dúvidas foi mais frequente no 2º e 3º ciclos do ensino básico. Através 

da análise qualitativa dos dados foi possível explorar estes resultados, identificando que 

os professores vivenciaram a experiência de maneira diferente, com alguns 

preocupados em formas de expor a matéria e preparar fichas para os alunos, e outros 

satisfeitos por terem outros recursos disponíveis online que permitiam diversificar as 

atividades. Os recursos usados com maior frequência, de acordo com as respostas dos 

alunos e dos professores, foram os manuais ou livros das disciplinas, sendo unânime em 

todos os níveis de ensino, o uso regular de vídeos e apresentações eletrónicas.  
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No que diz respeito às tarefas, a maioria dos alunos e dos professores considerou que 

as instruções dadas nas aulas foram claras, indicando assim que geralmente os alunos 

sabiam o que tinham de fazer. Verificámos que quanto mais elevado é o nível de ensino, 

mais os alunos percecionam as instruções dadas nas aulas online como menos claras, 

contrariamente ao que acontece com os professores. Na apreciação que os alunos 

fazem das tarefas consideram-nas como tendo sido muitas vezes exigentes, mas 

realizáveis e, simultaneamente, em demasia.  

 
 

Relativamente às finalidades das tarefas propostas, quer professores quer alunos 

identificam como mais frequente o desenvolvimento do sentido de responsabilidade e 

autonomia, a consolidação de saberes e competências já adquiridos na escola, e 

aprender coisas novas (especialmente por parte dos alunos mais novos). Usar melhor as 

tecnologias e trabalhar melhor em equipa constituem as áreas de aprendizagem que os 

alunos, com maior frequência do que os professores, dizem ter sido beneficiadas com 

as tarefas realizadas online. Observámos que o 2º ciclo parece ser o que mais valorizou 

as tarefas realizadas nas aulas online e o ensino secundário o contrário, ou seja, estes 

alunos consideram que essas tarefas menos contribuíram para aprenderem.  

Alunos e professores reportam que as tarefas foram realizadas quase sempre 

individualmente, ainda que, algumas vezes, tenha havido trabalho de grupo e de pares, 

forma que ocorreu mais frequentemente no ensino superior do que nos ensinos básico 

ou secundário.  

Na perspetiva dos alunos, para aprenderem foram importantes a capacidade de 

concentração e a forma como o professor explicava. Salienta-se que os alunos do ensino 

secundário parecem ser os que menos importância atribuem à generalidade dos aspetos 

que possam ter sido condicionantes de aprendizagem, sendo os que consideraram que 

menos vezes se esforçaram por fazer o melhor ou que se empenharam no trabalho. No 

...quanto mais elevado é o nível de ensino, mais os 
alunos percecionam as instruções dadas nas aulas 

online como menos claras, contrariamente à perceção 
revelada pelos professores. 
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caso dos professores, verificámos que, em qualquer nível de ensino, com maior 

frequência consideram que para ensinar foi importante a forma como planearam as 

aulas e o tipo de tarefas que pediram aos alunos e com menor frequência os seus 

próprios interesses. 

Relativamente à participação dos alunos nas aulas online, professores e alunos fazem 

uma apreciação positiva da mesma, ainda que os alunos considerem ter sido mais 

cumpridores e esforçados. No que se refere ao envolvimento no processo de decisão 

sobre o que fazer ou aprender nas aulas, registámos que há claramente uma perceção 

diferente entre professores e alunos sobre esta questão, sendo que na perspetiva dos 

alunos, à medida que aumenta o nível de ensino menor parece ser a preocupação dos 

professores em envolvê-los no processo de decisão sobre o que fazer ou aprender. Foi 

no ensino superior que os professores consideram que se empenharam com menor 

frequência na preparação das aulas adequadas ao contexto e que com maior frequência 

desenvolveram atividades dinâmicas. 

Tanto alunos quanto professores referiram ter sentido maiores dificuldades em 

compreender ou explicar alguns conteúdos curriculares: os professores consideram que 

não é possível ou é mais difícil explicarem a distância, em situação online, promovendo 

o desenvolvimento de competências disciplinares. No que se refere a certas 

competências inscritas nas áreas do Perfil dos Alunos, salientamos que alunos e 

professores dão conta que não tendo havido essa intencionalidade, constataram que os 

alunos as desenvolveram. Parece que houve um empoderamento dos alunos, que 

organizaram o seu estudo e trabalho e geriram o tempo para a realização das suas 

tarefas. Os professores também reconhecem esse ganho ao nível de autonomia e 

capacidade de gestão da própria aprendizagem dos alunos (principalmente os mais 

novos).  

A partir das análises fatorial exploratória e confirmatória para explicar o tipo de ensino 

desenvolvido pelos professores ao longo da experiência emergiram três perfis de 

ensino: perfil tradicional, perfil inovador tecnológico (inovação mais ligada ao uso de 

tecnologias), perfil inovador criativo (com recurso a tarefas que requeriam criatividade 

e imaginação). Ainda que haja indicadores de inovação, registando-se uma relação de 

proximidade entre as características associadas aos dois perfis considerados como 
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inovadores, predomina uma abordagem de ensino tradicional, evidenciado pela 

frequência de atividades como a exposição de matéria e o esclarecimento de dúvidas, e 

pela predominância do trabalho individual. Nos vários níveis de ensino, verificamos que 

os professores dos alunos mais novos tendem a diversificar mais na abordagem ao 

ensino – do tradicional, ao criativo, ao tecnológico.  

 
 

A partir da análise qualitativa de dados observamos que a aprendizagem é mencionada 

sobretudo com o foco no quê (objeto de aprendizagem) e raramente associada ao 

processo (estratégias, atividades, recursos, ...). A avaliação das aprendizagens durante 

o ensino remoto de emergência parece ter sido a maior preocupação e dificuldade 

sentida por parte dos professores, revelando falta de convicção sobre a possibilidade de 

online avaliar de forma credível e fidedigna e falta de confiança relativamente às 

estratégias e instrumentos de avaliação das aprendizagens online. Registam-se também 

algumas evidências de falta de confiança nos alunos, salientando o receio dos 

professores quanto às possibilidades de fraude e plágio nessas atividades.  

  

A partir da análise de clusters observa-se que, ainda 
que haja indicadores de inovação, registando-se uma 

relação de proximidade entre as características 
associadas aos dois perfis considerados como 

inovadores, predomina uma abordagem de ensino 
tradicional, evidenciado pela frequência de atividades 

como a exposição de matéria e o esclarecimento de 
dúvidas, e pela predominância do trabalho individual. 
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5. CONCLUSÕES 
Sendo objeto do nosso estudo o ensino remoto de emergência durante a pandemia de 

covid-19, que leitura, apoiada nos dados que tratámos, podemos então fazer sobre o 

modo como as tecnologias digitais se relacionaram com o ensino e a aprendizagem 

durante este período. De que modo podemos responder à questão central da nossa 

investigação, isto é, o que ficámos a saber sobre o potencial inovador do ensino digital 

nas práticas pedagógicas e, também, sobre o que mudou no ensino e na aprendizagem 

online quando comparado com a modalidade presencial e, ainda, que traços de 

inovação tecnológica e/ou pedagógica foi possível identificar. 

Do nosso estudo não decorre uma oposição clara entre o ensino online e o ensino 

presencial, mas antes entre uma prática de ensino consagrada como tradição, 

convencional, habitual e rotineira, conformada e fechada e, logo, acentuando o 

confinamento do currículo e uma prática em mudança, que o ensino remoto de 

emergência veio tornar mais visível.  Verifica-se, pois, a coexistência de um modelo de 

ensino tradicional com muitas sementes de inovação que se aproximam dos modelos de 

currículo preconizados pela OCDE, pela CE e pelo referencial curricular nacional.  

Essa oposição, cujos polos opostos designámos metaforicamente por “confinamento do 

currículo”, isto é, quando se ensina sempre do mesmo modo, mesmo que as 

circunstâncias mudem e por “e, contudo, move-se”14 materializa-se nos indicadores que 

se apresentam de seguida. 

O que parece não ter mudado, confinando o currículo 

• Ensino maioritariamente expositivo, preocupação com a transmissão/explicação 

de certos conteúdos (exposição de matéria, transmissão de informações, 

realização de exercícios, apresentação de trabalhos). 

• Predomínio da quantidade à qualidade (excesso de tarefas, exercícios, fichas…), 

não havendo referências às operações ou processos cognitivos a ativar para 

aprender. 

 
14 Eppur si muove! Frase atribuída a Galileu Galilei, em 1633, depois de ter sido forçado a renegar a sua 
teoria de que a terra se move em torno do sol e não o contrário. 
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• Tipo de recursos privilegiados (manual, apresentações eletrónicas, leia-se PP, 

fichas, apesar das potencialidades dos recursos informáticos que também foram 

usados, mas não com tanta frequência). 

• Preocupação com a avaliação como controlo (fiabilidade do processo e dos 

instrumentos, dificuldade de fazer uma avaliação fidedigna, de preparar os 

alunos para exame e de fazer avaliação contínua, desconfiança da honestidade 

dos alunos — falta de controlo dos alunos na realização dos trabalhos — quem 

faz os trabalhos? Perigo de fraude e de plágio…). 

• O professor como centro destinador de todo o processo de aprendizagem. 

• O insustentável peso da indisciplina. Uma aula, uma escola em que a indisciplina 

pode bloquear a aprendizagem. 

Há, por isso, nestas referências a perceção de um certo confinamento do currículo atual. 

O currículo nacional atual no Ensino Básico e Secundário, orientado pelo referencial 

curricular constituído pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e pelas 

Aprendizagens Essenciais, tem como alguns dos seus princípios definidores a autonomia 

e a flexibilidade, privilegiando a complexidade e não a abrangência; a competência como 

constructo complexo, transversal e mobilizador de diferentes tipos de conhecimento; as 

competências transversais, as metodologias ativas, participativas; a cooperação; a 

inclusão; a centralidade do aluno. Também o Ensino Superior, a partir da Declaração de 

Bolonha, assenta em pressupostos semelhantes no que ao ensino e à aprendizagem diz 

respeito. 

E se, neste caso, usámos a metáfora do confinamento — o currículo em modo 

conformado e, por isso, confinado, querendo com isso referir o currículo por vezes 

designado como tradicional, a verdade é que a este quadro se opõe um outro, nas 

respostas de alunos e professores, igualmente robusto e significativo, que nos leva a 

pressupor a existência de sementes de mudança e a invocar — Galileo “Eppur si muove” 

(E, contudo, move-se). Neste quadro são marcantes, pela frequência das unidades de 

registo e pelo seu significado, os indicadores seguintes. 
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O que parece ter mudado 

• O desenvolvimento de competências-chave ou transversais: mais autonomia (de 

alunos e professores) e maior responsabilidade dos alunos, pensamento crítico, 

criatividade, competência digital. 

• Diversificação (de atividades e recursos). 

• Individualização (de tarefas, de feedback, de esclarecimento de dúvidas). 

• Flexibilidade no tempo, na realização das atividades, na codecisão sobre tarefas 

e gestão do tempo, metodologias ativas, diversidade de atividades e de 

instrumentos, importância do feedback. 

• Empoderamento do aluno. Centralidade do aluno – com valorização da sua voz 

e do seu trabalho e das suas sugestões. 

• Cooperação entre docentes. 

• Maior exploração de ferramentas tecnológicas. 

É ainda de salientar, um pouco à margem do centro do nosso estudo, os seguintes 

aspetos que emergiram do contexto em que ele se realizou e que se repercutiram na 

escola, na educação e na sociedade portuguesa. O primeiro é a dignidade institucional 

da escola. Num momento de grande crise, confusão e até de oportunismo, num 

momento de grande desinformação em que jornalistas e políticos se armaram em 

médicos (parece que se fica especialista em muitos poucos meses pela leitura de algum 

artigo científico ou de notícias), em que médicos (que não os da linha da frente) se 

armaram em políticos, em que cientistas se contradisseram e se criticaram uns aos 

outros, a escola apareceu como um local de calma, sereno e bem organizado. Os seus 

representantes, mormente os diretores, de uma maneira geral, afastaram-se de 

polémicas estéreis, e, prestando contas do seu profissionalismo, centraram-se naquilo 

que realmente conta, no essencial: a aprendizagem dos alunos, a igualdade de 

oportunidades e a garantia de segurança.  A escola mostrou-se como uma instituição 

confiável. E com isso ganharam a confiança dos alunos, dos encarregados de educação 

e dos portugueses, em geral.  

O segundo aspeto a salientar é o compromisso profissional dos professores. Souberam, 

mesmo com grandes dificuldades, assumir o seu compromisso profissional de fazer com 

que os alunos aprendessem, com que se apropriassem do conhecimento que a 
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sociedade considerou como necessário e essencial para os tornar nos cidadãos do 

futuro, isto é, o currículo. Apesar dos muitos constrangimentos logísticos e sociais que 

a modalidade de ensino remoto de emergência acarretou para alunos, professores e 

famílias, colocando-os fora da sua zona de conforto, o facto é que a escola rapidamente 

se lhe adaptou, levando a comunidade escolar a enfrentar a situação e a agir. Terá sido 

o que aconteceu numa grande maioria de escolas.  

O terceiro aspeto que queremos evidenciar é a importância do conceito de 

competência, quer na aprendizagem, quer no ensino.  A competência como promessa 

de desempenho, como  o saber mobilizar o conhecimento que se detém, os diferentes 

tipos de conhecimentos - consideremos o espetro declarativos, procedimentais, 

atitudinais, condicionais, ou o mais comummente usado conhecimentos, capacidades e 

atitudes, como no nosso referencial curricular atual – num desempenho que permita 

lidar com qualquer situação, mesmo que complexa e imprevisível, diríamos que muitos 

professores demonstraram competências que nem suspeitavam que detinham 

(competência pedagógica e até digital). 

Marcantes são também, num sentido oposto à tonalidade positiva das referências 

anteriores, os aspetos negativos, que seguidamente enunciamos: 

- A existência de alunos excluídos. Aqueles que são excluídos da dinâmica de 

ensino aprendizagem por falta de meios — os que não tinham computador, os 

que não tinham acesso à Internet, os que não têm casa nem família… —, mas 

também aqueles que são excluídos na aparente inclusão e segurança que a 

escola deveria assegurar. 

- A falta de recursos e de condições, de certo modo relacionada com a questão 

anterior, mas que vai mais longe. Para inovar com tecnologias é necessário: i) 

garantir o acesso a equipamentos e dispositivos digitais, por parte de alunos e 

de professores, e o acesso à Internet; ii) definir o ecossistema digital a usar no 

ensino e na aprendizagem, com a seleção de determinadas plataformas e 

ferramentas digitais para ações centrais no ato pedagógico com o digital, 

nomeadamente no ensino online, como são a comunicação, a partilha de 

recursos digitais, a avaliação online, entre outras; iii) garantir a salvaguarda da 

privacidade e da proteção dos dados dos alunos quando são usadas essas 
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ferramentas e recursos. Além da falta de recursos e de condições por parte de 

alguns alunos e de professores para a realização de aulas online, identificou-se 

também a falta de conhecimentos para saber que tecnologias usar e como as 

usar em contexto educativo, com o objetivo de promover a aprendizagem dos 

alunos e enriquecer os processos levados a cabo para ensinar.  

- A formação desfocada, centrada apenas nas competências digitais, na 

tecnologia, no equipamento, no uso de ferramentas e de plataformas…, ou seja, 

centrando-se apenas nas competências digitais, como se fosse possível separá-

las da aquisição e desenvolvimento de outros conhecimentos e de outras 

competências disciplinares e transversais, e sem que se entenda que não é pelo 

facto de se dominar o ambiente digital que se melhora a qualidade do ensino. É 

também necessário que, a par da inovação tecnológica, se inove no currículo e 

na metodologia para se conseguir uma aprendizagem profunda e significativa, 

centrada no aluno, mais personalizada e flexível, colaborativa e criativa. 
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6. RECOMENDAÇÕES 
Com as recomendações que agora produzimos, e que decorrem da reflexão sobre os 

resultados do estudo, pretendemos desafiar aqueles que decidirem que vale a pena dar-

lhes crédito a criar as condições que permitam que futuramente se possa encontrar 

resposta para as questões: 1) porque é que as tecnologias, em educação, não têm sido 

capazes de influenciar a mudança de paradigma pedagógico? 2) pode a formação de 

professores em tecnologias prescindir da componente pedagógica (curricular, 

didática…)? 3) usar intensivamente o computador muda alguma coisa, mas será que 

esse facto pode significar que há inovação em educação e, mais precisamente, se isso 

leva à melhoria da aprendizagem?   

Para o Ensino Básico e Secundário: 

1. Elaborar um plano de emergência - ação urgente, quer para o ensino presencial 

quer para o ensino a distância, que se centre prioritariamente em quatro linhas 

de ação: garantir o equipamento, as condições e a capacitação para poder lidar, 

sem dramas, com situações inesperadas que impliquem trabalhar a distância; 

incluir os excluídos (os que não têm meios nem condições, mas também os que 

se auto excluem da participação); “vacinar” a escola contra o vírus da indisciplina 

(não pode ser nunca resultado de vontades individuais, tem de ser objeto de 

querer e responsabilidade coletivos); fazer germinar as sementes de mudança 

implícitas nas respostas dos alunos e dos professores. 

2. Incentivar grupos de escolas a elaborar planos de emergência coletivos que se 

centrem nas linhas de ação atrás referidas e monitorizar os planos e a ação deles 

decorrentes, com base na partilha e na colaboração entre escolas. 

3. Valorizar a formação situada em contexto, acompanhada por redes de escolas 

com proximidade geográfica/ na mesma zona territorial, para responder às 

necessidades concretas emergentes do terreno, trabalhando os problemas em 

situação concreta e partilhando planos de ação, com predomínio da modalidade 

de Círculo de Estudos, aproveitando para tal as redes interescolas e entre as 

escolas e entidades parceiras da comunidade educativa. 
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4. Desocultar, na escola e na sala de aula, as competências chave e transversais 

(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória), tornando intencional o seu 

desenvolvimento, com a sua clarificação e discussão do seu significado, como 

determinantes na construção dos cidadãos do futuro e a sua divulgação na escola 

junto dos alunos e dos encarregados de educação. A grande frequência de 

unidades de registo relativas a competências transversais identificadas neste 

estudo parece mais ser decorrente das situações criadas do que da 

intencionalidade dos intervenientes no seu desenvolvimento. 

Para o Ensino Superior: 

1. Promover o desenvolvimento profissional dos docentes do Ensino Superior, 

criando oportunidades para a sua formação pedagógica, em geral, e, em 

particular, prepará-los para tirarem partido das tecnologias na sua prática 

pedagógica. Isto significa dar relevo à formação e à ação pedagógica dos 

professores articulando-a com a formação no domínio das competências digitais. 

2. Incentivar processos de inovação pedagógica e curricular, com recurso a 

metodologias ativas, centrando a ação curricular no trabalho do estudante e na 

sua aprendizagem. 

3. Dar voz aos estudantes, estimulando o seu envolvimento nas decisões sobre a sua 

aprendizagem. 

4. Promover a elaboração de orientações para a formação pedagógica dos 

professores, ao nível nacional e/ou de cada instituição, à semelhança do que é 

prática em outros contextos internacionais (como são exemplo os casos do Reino 

Unido, Austrália e EUA). 

Não é, não foi, de facto, a situação de pandemia e o recurso ao ensino via digital que 

tornou o ensino inovador. A verdade é que não é o contexto, a situação, que faz um bom 

professor, mas só um bom professor consegue lidar com as situações que se lhe 

apresentam, usando o ambiente para desenvolver a aprendizagem dos alunos, tornando 

claro o seu desempenho competente ou … a falta dele.  
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ANEXO A. 

QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ensinar a distância em tempo de pandemia 
 

Cara/o professor/a 
 

Gostaríamos de contar consigo para um estudo sobre “Aprender e Ensinar a Distância”. O objetivo é conhecer o modo como os pro fessores viveram 
esta experiência de ensino-aprendizagem a distância devido à pandemia COVID-19. 

 
Se é professor/a no ensino básico, secundário ou superior, pedimos-lhe 10/15 minutos para responder a este questionário. 
As suas respostas são anónimas e confidenciais e muito importantes para nós. 

 
Muito obrigado pela colaboração. 

 

Helena Peralta, Joana Viana, Sandra Fradão, Fernando Albuquerque Costa 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

 
Q1. Recentemente encontrava-se numa situação de ensino-aprendizagem a distância (a partir de casa) devido à pandemia COVID-19? * 

 

 Sim

 Não 

 

Q2. Nível de ensino * 

  1º ciclo 

 2º ciclo 

  3º ciclo 

 Ensino Secundário 

  Ensino Superior 

 
Q3. Género 

 
 Feminino   Masculino 

 

Q4. Idade 
 

 Menos de 25 anos 

  25-34 anos 

 35-44 anos 

 45-64 anos 

 Mais de 64 anos 
 
 

Q5. Quanto tempo por dia passou em atividades escolares/académicas? 
 

 menos de 1 hora 

  1 a 2 horas 

 3 a 4 horas 

 5 horas ou mais 
 
 

Q6. Desse tempo quanto foi passado no computador, tablet ou telemóvel? 
 

 menos de 1 hora 

  1 a 2 horas 

 3 a 4 horas 

 5 horas ou mais 
 
 

 
 



 

 

Q7. As suas atividades incluíram aulas por videoconferência (Classroom, Teams, Zoom, Webex, etc..)? * 

 Sim   Não 
 
 

Q8. Como foi ocupado o tempo dessas aulas por videoconferência (Classroom, Teams, Zoom, Webex, 
etc..)? 

 

Nunca 
Algumas 

vezes 

 
 
 

Muitas 
vezes 

 
 
 

Quase 
sempre 

8.1. Explicava matéria                                                                                           
 

8.2. Pedia aos alunos que apresentassem os seus trabalhos                                                                                           
 

8.3. Esclarecia dúvidas                                                                                           
 

8.4. Realizávamos debates                                                                                           
 

8.5. Punha os alunos a fazer exercícios / fichas de trabalho                                                                                           
 

8.6. Punha os alunos a realizar atividades interativas                                                                                           
 

8.7. Os alunos respondiam a quizzes sobre a matéria (ex. Kahoot, Quizizz, ...) 
 

8.8. Os alunos desenvolviam projetos interdisciplinares                                                                                           
 

8.9. Conversávamos sobre assuntos não escolares                                                                                           
 
 

Q9. Se realizou outras atividades nas aulas por videoconferência, indique quais: 
 

 
 

Q10. O que acha das instruções que dava aos alunos nas aulas online? 
 

 Muito claras - os alunos sabiam exatamente o que tinham de fazer 

  Claras - geralmente os alunos sabiam o que tinham de fazer 

 Pouco claras - os alunos tinham dúvidas sobre o que fazer 

 Nada claras - dificilmente os alunos entendiam o que tinham de fazer 
 
 

Q11. O que acha das tarefas que propôs aos seus alunos? 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

11.1. Eram demasiadas                                                                                                                        

11.2. Eram exigentes mas realizáveis                                                                                                                        

11.3. Requeriam criatividade/imaginação                                                                                                                        
 

11.4. Eram parecidas com as realizadas na sala de aula                                                                                                                        

11.5. Eram fáceis demais                                                                                                                        
 

11.6. Eram repetitivas                                                                                                                        

11.7. Despertavam o seu interesse                                                                                                                        
 

11.8. O tempo dado para as fazerem era pouco                                                                                                                        

 
Q12. Que recursos usou para fazer realizar as tarefas? 

 
Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

12.1. Os manuais das disciplinas 
 

12.2. Fichas de trabalho 

12.3. Quizzes ou jogos online 
 

12.4. Vídeos ou apresentações                                                                                                                         
 

 
 

12.5. Recursos educativos digitais (abertos)                                                                                                                        
 

 

12.6 Material feito por mim                                                                                                                        
 



 

 

 
Q13. Se usou outros recursos, indique quais: 

 
 

Q14. Como foram realizadas as tarefas propostas? 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

14.1. Individualmente                                                                                                                        

14.2. A pares                                                                                                                        

14.3. Em grupo                                                                                                                        
 

 
 

Q15. Para poder ensinar foi importante... 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

15.1. a forma como planeei as aulas                                                                                                                        
 

15.2. a minha capacidade de concentração                                                                                                                        

15.3. o tipo de tarefas que pedi que fizessem                                                                                                                        
 

15.4. o ambiente em minha casa                                                                                                                        

15.5. o ambiente em casa dos alunos                                                                                                                        
 

15.6. os meus próprios interesses                                                                                                                        

15.7. as orientações curriculares/institucionais                                                                                                                        
 

15.8. o plano EaD da Escola                                                                                                                        

15.9. a minha experiência prévia de ensino com as tecnologias digitais                                                                                                                        
 

 
 

Q16. As tarefas que propôs aos alunos tinham como finalidade ajudá-los a... 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

16.1. usar melhor as tecnologias (computador, telemóvel, ...)                                                                                                                        

16.2. aprender coisas novas                                                                                                                        

16.3. consolidar saberes e competências já adquiridos na escola                                                                                                                        
 

16.4. ser mais criativos                                                                                                                        

16.5. desenvolver o sentido de responsabilidade e autonomia                                                                                                                        
 

16.6. descobrir novas técnicas de estudo                                                                                                                        

16.7. melhorar a capacidade de expressão oral                                                                                                                        
 

16.8. melhorar a capacidade de escrita                                                                                                                        

16.9. refletir sobre a própria aprendizagem                                                                                                                        
 

16.10. pensar em profundidade sobre os temas                                                                                                                        

16.11. trabalhar melhor em equipa                                                                                                                        
 

16.12. resolver problemas diversos                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Q17. Como foi a participação dos alunos nessas aulas? 

 
Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

17.1. Estiveram empenhados no trabalho 
 

17.2. Esforçaram-se por fazer o melhor                                                                                                                        

17.3. Pediram ajuda quando precisaram                                                                                                                        
 

17.4. Fizeram todos os trabalhos pedidos                                                                                                                        

17.5. Fizeram os trabalhos sozinhos                                                                                                                        
 

17.6. Fizeram críticas e sugestões                                                                                                                        

 
Q18. Como foi o seu envolvimento nessas aulas? 

 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

18.1. Empenhei-me na preparação de aulas adequadas ao contexto                                                                                                                        
 

18.2. Experimentei realizar atividades diferentes                                                                                                                        

18.3. Explorei ferramentas digitais que me permitissem diversificar as atividades                                                                                                                        
 

18.4. Criei recursos para serem usados nas atividades                                                                                                                        

18.5. Desenvolvi atividades dinâmicas                                                                                                                        
 

18.6. Pedi ajuda quando precisei                                                                                                                        

 
19. Com que frequência perguntou aos estudantes o que queriam aprender ou fazer? 

 
 Nunca   Algumas vezes   Muitas Vezes   Quase sempre 

 
 
 

20. Como avalia a sua experiência no ensino a distância? 
Use uma escala entre 1 e 5. 

 
 1 (muito má)   2   3   4   5 (muito boa) 

 

21. O que apoiou/sustentou o seu trabalho desenvolvido agora a distância? 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

21.1. apoio proporcionado pela Escola                                                                                                                        

21.2. trabalho colaborativo em equipas educativas da escola                                                                                                                        
 

21.3. grupos de professores em redes sociais online                                                                                                                        
 

21.4. orientações da tutela                                                                                                                        
 

21.5. ajuda informal entre colegas                                                                                                                        
 

21.6. recursos de apoio encontrados online                                                                                                                        
 

21.7. webinares, conferências e formações realizadas online durante este período                                                                                                                        
 

21.8. participação anterior em projetos relacionados com o uso de 
tecnologias digitais 

 
 
 

22. Para si qual foi a maior vantagem de ensinar a distância? 
 
 

23. E a maior desvantagem? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. 

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Aprender a distância em tempo de pandemia 
 

Cara/o estudante 
 

Gostaríamos de contar contigo para um estudo sobre “Aprender e Ensinar a Distância”. O objetivo é conhecer como os estudantes  viveram esta 
experiência de ensino-aprendizagem a distância devido à pandemia COVID-19. 

 
Se és aluno no ensino básico, secundário ou superior, pedimos-te 10/15 minutos para responderes a este questionário. No caso dos alunos mais 
jovens contamos com a ajuda dos pais. 
As tuas respostas são anónimas e confidenciais e muito importantes para nós. 

Muito obrigado pela colaboração. 

Helena Peralta, Joana Viana, Sandra Fradão, Fernando Albuquerque Costa 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

 
Q1. Recentemente encontravas-te numa situação de ensino-aprendizagem a distância (a partir de casa) devido à pandemia COVID-19? * 

  Sim   Não 

Q2. Nível de ensino em que te encontras a estudar * 
 

 1º ciclo (1º até 4º ano de escolaridade) 

   2º ciclo (5º e 6º ano de escolaridade) 

   3º ciclo (7º - 9º ano de escolaridade) 

   Ensino Secundário 

 Ensino Superior 
 
 

Q3. Género 
 

 Feminino   Masculino 
 

Q4. Idade 
 

 14-15 anos   16-18 anos   18-21 anos   > 21 anos 
 

6-7 anos 8-9 anos 10-11 anos 12-14 anos 15 anos ou mais 
 

 

Q5. Quanto tempo por dia passaste em atividades escolares/académicas? 
 

 menos de 1 hora 

  1 a 2 horas 

 3 a 4 horas 

 5 horas ou mais 
 
 

Q6. Desse tempo quanto foi passado no computador, tablet ou telemóvel? 
 

 menos de 1 hora 

  1 a 2 horas 

 3 a 4 horas 

 5 horas ou mais 
 
 
 

Q7. As tuas atividades incluíram aulas por videoconferência (Classroom, Teams, Zoom, Webex, etc..)? 

*   Sim   Não 

 

 



 

 

 

 

Q8. Como foi ocupado o tempo dessas aulas por videoconferência (Classroom, Teams, Zoom, Webex, etc..)?  

 - Básico 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

8.1. O professor explicava matéria                                                                                                                        

8.2. Os alunos apresentavam os seus trabalhos 

8.3. O professor esclarecia as nossas dúvidas                                                                                                                        
 

8.4. Os alunos faziam exercícios                                                                                                                        

8.5. Conversávamos sobre a nossa vida                                                                                                                        
 

 
Q8. Como foi ocupado o tempo dessas aulas síncronas (por videoconferência)?  

 - Secundário/Superior 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

8.1. Exposição de matéria pelo professor                                                                                                                        

8.2. Apresentações de trabalhos dos alunos 

8.3. Esclarecimento de dúvidas                                                                                                                        
 

8.4. Realização de exercícios                                                                                                                        

8.5. Realização de atividades interativas                                                                                                                        
 

8.6. Transmissão de informações ou orientações                                                                                                                        

8.7. Conversa informal sobre assuntos não escolares                                                                                                                        
 

8.8. Planificação e desenvolvimento de projetos                                                                                                                        

8.9. Realização de trabalhos interdisciplinares                                                                                                                        
 

 
 

Q9. O que achas das instruções dadas nas aulas online? 
 

 Muito claras - sabia exatamente o que tinha de fazer 

  Claras - geralmente sabia o que tinha de fazer 

Pouco claras - tinha dúvidas sobre o que fazer 

Nada claras - dificilmente entendia o que tinha de fazer 
 
 
 

Q10. O que achas das tarefas que te foram propostas? 
 - Básico 

 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

10.1. Eram demasiadas                                                                                                                        
 

10.2.Eram exigentes mas realizáveis                                                                                                                        

10.3. Requeriam criatividade/imaginação                                                                                                                        
 

10.4.Eram parecidas com as realizadas na sala de aula                                                                                                                        

10.5. Eram fáceis demais                                                                                                                        
 

10.6.Eram repetitivas                                                                                                                        

10.7. Despertavam o meu interesse                                                                                                                        
 

10.8.O tempo dado para as fazer era pouco                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Q10. O que achas das tarefas que te foram propostas? 
- Secundário /Superior 

 
Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

10.1. Eram demasiadas                                                                                                                        

10.2.Eram exigentes mas realizáveis 

10.3. Requeriam criatividade                                                                                                                        
 

10.4.Eram parecidas com as realizadas presencialmente                                                                                                                        

10.5. Eram intelectualmente estimulantes 
 

10.6.O tempo dado para a sua realização foi adequado 

10.7. Eram pouco exigentes 
 

10.8. Eram repetitivas 
10.9. Eram úteis para as minhas aprendizagens 

 

10.10.O feedback recebido dos professores foi proveitoso 
 
 

Q11. Que recursos usaste para realizar as tarefas? 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

11.1. Os manuais das disciplinas                                                                                                                        

11.2. Fichas de trabalho                                                                                                                        

11.3. Quizzes ou jogos online                                                                                                                        
 

11.4. Vídeos ou apresentações                                                                                                                        

11.5. Material feito por mim                                                                                                                        
 

 
 

Q11. Para a realização das tarefas que recursos foram sugeridos? 

 - Secundário / Superior 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

11.1. Manuais/livros das disciplinas                                                                                                                        

11.2.Cadernos de exercícios 

11.3. Outros livros                                                                                                                        
 

11.4.Fichas de trabalho                                                                                                                        

11.5. Quizzes ou jogos online                                                                                                                        
 

11.6.Vídeos ou filmes                                                                                                                        

11.7. Apresentações eletrónicas (ex. Powerpoint)                                                                                                                        
 

11.8.Material feito por ti                                                                                                                        

11.9. Consulta de artigos ou outro material online                                                                                                                        
 

 
Q12. Se usaste outros recursos para realizar as tarefas, indica quais: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Q13. Como foram realizadas as tarefas propostas? 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

13.1. Individualmente                                                                                                                        

13.2. A pares                                                                                                                        

13.3. Em grupo                                                                                                                        
 

 
 

Q14. Para eu poder aprender foi importante... 
 - Básico 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

14.1. a forma como o professor explicava                                                                                                                        
 

14.2. a minha capacidade de concentração                                                                                                                        

14.3. o tipo de tarefas que fizemos                                                                                                                        
 

14.4. o ambiente em minha casa                                                                                                                        

14.5. os meus próprios interesses                                                                                                                        
 

14.6. a ajuda dos meus pais ou outros familiares                                                                                                                        

 
 
Q14. As aprendizagens que realizei foram condicionadas... 
 - Secundário /Superior 

 
 

Nunca 

 
 

Algumas vezes 

 
 

Muitas vezes 

 
 

Quase sempre 

 

14.1. pela forma como o professor explicava 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.2. pela minha capacidade de concentração 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.3. pelo tipo de tarefas e atividades propostas 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.4. pelo ambiente em que me encontrava (em casa ou outro local) 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.5. pelos meus próprios objetivos 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.6. pelo que me interessa ou me faz sentido 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.7. pelo material de que dispunha 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.8. pela compreensão da tarefa 
 

 
 

 
 

 
 

  

14.9. pelo apoio dos pais, outros familiares ou amigos 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

Q15. As tarefas que realizei nestas aulas ajudaram-me a... 
 - Básico  

 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

15.1. usar melhor as tecnologias (computador, telemóvel, ...)                                                                                                                        
 

15.2.aprender coisas novas                                                                                                                        

15.3. reforçar o que tinha aprendido na escola                                                                                                                        
 

15.4.ser mais criativo/imaginativo                                                                                                                        

15.5. ser mais responsável e autónomo 
 

15.6.descobrir novas técnicas de estudo 

15.7. melhorar a expressão oral 
 

15.8.melhorar a leitura e a escrita 

15.9. resolver problemas diversos                                                                                                                        



 

 

 
 

 
Q15. As tarefas que realizei nestas aulas ajudaram-me a... 

 
 

Nunca 

 
 

Algumas vezes 

 
 

Muitas vezes 

 
 

Quase sempre 

 

15.1. usar melhor as tecnologias (computador, telemóvel, ...) 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.2. adquirir novos conhecimentos 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.3. consolidar saberes e competências já adquiridos na escola 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.4. estimular a criatividade e a inovação 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.5. desenvolver o sentido de responsabilidade e autonomia 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.6. encontrar novas técnicas de estudo 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.7. melhorar a capacidade de exposição oral 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.8. melhorar a capacidade de escrita 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.9. refletir sobre a própria aprendizagem 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.10. pensar em profundidade sobre os temas 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.11. trabalhar melhor em equipa 
 

 
 

 
 

 
 

  

15.12. resolver problemas diversos 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

Q16. Como foi a tua participação nessas aulas? 

 - Básico, Secundário /Superior 
 

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

16.1. Estive empenhado no trabalho                                                                                                                        

16.2. Esforcei-me por fazer o melhor                                                                                                                        

16.3. Pedi ajuda quando precisei                                                                                                                        
 

16.4. Fiz todas as tarefas pedidas                                                                                                                        

16.5. Fiz os trabalhos sozinho                                                                                                                        
 

16.5. Fiz críticas e sugestões                                                                                                                        

 
Q17. Com que frequência os professores te perguntaram o que querias aprender ou fazer? 

 
 Nunca   Algumas vezes   Muitas Vezes   Quase sempre 

 
 
 

Q18. Como avalias a tua experiência no ensino a distância? 
Usa uma escala entre 1 e 5. 

 
 1 (muito má)   2   3   4   5 (muito boa) 

 
 

Básico - Q42. Para ti qual foi a maior vantagem de aprender a distância? 

Básico - Q43. E a maior desvantagem? 

 

Secundário / Superior - Q45. De que gostaste mais neste ensino a distância? 

Secundário / Superior -Q46. Quais foram as tuas principais dificuldades nesta modalidade de ensino? 

 

Todos - Q47. Preferes o ensino presencial ou ensino a distância? Porquê? 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. 

SISTEMA DE CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blocos temáticos Categorias Indicadores 

Conteúdos 
Curriculares 

Currículo e conteúdos a aquisição de conteúdos; cumprir com o currículo; lecionar os conteúdos 
programáticos 

Competências 
transversais 

desenvolvimento de competências de autonomia e falta dela desenvolver a 
criatividade dos alunos   

Competências digitais melhorar conhecimentos das tecnologias; aprender a utilizar e explorar as 
ferramentas digitais; aprendizagens digitais 

Ensino e 
Aprendizagem 

Atividades e recursos diversificação das atividades com recurso aos meios digitais; exploração de 
recursos digitais diversos; não realizar atividades práticas 

Individualização do 
ensino  

a falta de apoio individualizado; falta de acompanhamento individual e grupal; 
disponibilidade para o ensino individualizado; permitir fazer sessões de um para 
um 

Foco na aprendizagem aprender coisas novas; mais difícil de aprender; não perceber algumas matérias 
tão bem; aprendizagens pouco significativas; maior facilidade de concentração; 
maior envolvimento dos alunos na sua aprendizagem 

Foco no ensino falta de preparação para ensinar a distância; dificuldade em explicar 
determinados conteúdos; falta do apoio do professor; preparação dos 
professores; uma nova forma de ensinar 

Interação e 
comunicação 

falta de interação e menor participação dos alunos; difícil em interagir de forma 
imediata; atividades mais interativas; dificuldades de interação e comunicação 

Interesse e empenho 
dos alunos 

o maior envolvimento de alunos 

Avaliação Feedback  tirar dúvidas; ferramentas que possibilitavam feedback constante; feedback 
individual aos alunos em todas as tarefas; maior disponibilidade para 
esclarecimento de dúvidas 

Instrumentos e 
classificação 

testes; avaliações não como habitualmente; métodos de avaliação; proceder a 
avaliação das aprendizagens; eficácia e justiça no processo de avaliação 

Relações Afastamento/ 
dessocialização 

falta de contacto direto com alunos e colegas; falta da presença física dos 
alunos; não poder estar com os amigos colegas e professores; falta de contacto 
social 

Relação afetiva proximidade professores -alunos; relacionamento interpessoal; partilha de 
afetos 

Socialização possibilidade ver os colegas e os professores; estar com os amigos online 

Dificuldades de 
comunicação 

a dificuldade em comunicar com pais ou alunos; comunicação virtual não ajuda; 
comunicar não era fácil 

Conhecer melhor os 
alunos 

outra vertente dos alunos; conhecer melhor os alunos no individual; alunos que 
surpreendem pela positiva 

Empoderamento 
de professores e 
alunos 

Empoderamento do 
aluno  

aprender a ser mais responsável, fazer os trabalhos de forma autónoma; 
escolher as horas de trabalho; trabalhar ao próprio ritmo; organizar-se melhor. 

Empoderamento do 
professor 

autonomia de escolha de recursos pedagógicos; a gestão do tempo na 
execução da planificação; organizar o horário 

Capacidade de 
adaptação e inovação 

capacidade de adaptação, de criatividade e de iniciativa; adaptação a novas 
circunstâncias; superar desafios 

Valorização de 
professores e escolas 

reconhecimento do papel do professor no processo de ensino e de 
aprendizagem; dar mais valor à escola 

Trabalho colaborativo dificuldade para os alunos trabalharem em grupo; muito trabalho colaborativo 
entre pares; apoio de grupos criados para acompanhar colegas 



Situações 
problemáticas 

Problemas 
informáticos  

falta de condições, em equipamentos e internet; recursos funcionavam melhor 
do que na escola; alunos não tinham equipamento necessário; má qualidade de 
imagem e som  

Desigualdades falta de equidade entre os alunos; não conseguir chegar a todos os alunos; 
acentuação da diferença de oportunidades; alunos com maiores dificuldades 
perdem mais 

Cortina de 
(des)proteção 

a vergonha de alguns alunos em participar; os alunos com falta de autoestima 
para pedirem ajuda; alunos tímidos mais disponíveis para intervir na aula online 

Desconfiança não ter a certeza se eram os alunos a fazer os trabalhos; alguns pais ou 
explicadores realizarem os trabalhos; não saber se os alunos estão a assistir às 
aulas; possibilidade de fraude e plágio 

Indisciplina ausência de indisciplina presencial; os alunos não manterem a câmara ligada; 
menor indisciplina; em casa não há tanto barulho; o comportamento exemplar 
dos alunos 

Desinteresse desinteresse de alguns alunos; a apatia dos alunos; difícil manter o foco, a 
atenção e a motivação. 

Família dos alunos Recurso cognitivo  falta de disponibilidade de encarregados de educação; alunos com o apoio dos 
pais; envolvimento dos pais na aprendizagem dos alunos 

Recurso afetivo estar perto da família; poder estar com os pais; atitude colaborativa dos pais 

Vida pessoal e 
bem-estar 

Bem-estar ou 
ausência 

o aumento da qualidade de vida; controlar melhor a ansiedade e o stress; mais 
tranquilidade; solidão; desgaste; depressão 

Vida pessoal e 
profissional  

articulação entre vida profissional e pessoal; gestão familiar; confusão entre 
esferas 

Espaço os estar no conforto da casa; as cadeiras mais confortáveis; trabalhar em 
espaço próprio; estar comodamente em casa. 

Fatores financeiros poupar dinheiro no combustível; utilizar os recursos próprios; aumento das 
despesas familiares; aquisição de material 

Não deslocação  ganho de tempo com deslocações; não ter deslocações de autocarro 

Proteção face ao vírus revenir a contaminação do vírus; cuidar da saúde e não contaminar os outros; 
sentimento de segurança  

Proteção do meio 
ambiente 

reduzir o uso do papel; menor impacto ambiental; melhorar a qualidade do ar; 
cuidar da saúde do planeta 

Tempo Excesso de tarefas demasiados trabalhos; a quantidade de tarefas e de horas no computador; 
sobrecarga; exaustão na correção das tarefas  

Tempo como fator 
positivo 

poder gerir o tempo; ter mais tempo; disponibilidade de horário; poupança de 
tempo; não acordar cedo 

Tempo como fator 
negativo 

falta de tempo; o tempo de preparação das aulas; pouco tempo para aprender; 
não ter horários para acordar e comer 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE CORRELACIONAL  

 

 

 

 ALUNOS 
Q18. Como avalias a tua experiência no ensino a distância? 

 Ensino Básico Ensino Secundário e Superior 
                                    correlação                                 correlação 
 
 
Q8. Como foi 
ocupado o tempo 
dessas aulas por 
videoconferência? 

O professor explicava matéria 0,181 *** Exposição de matéria pelo professor -0,026 
Os alunos apresentavam os seus 
trabalhos 

0,163** Apresentações de trabalhos dos alunos 0,056 

O professor esclarecia as nossas 
dúvidas 

0,237*** Esclarecimento de dúvidas 0,139* 

Os alunos faziam exercícios 0,124** Realização de exercícios 0,037 
Conversávamos sobre a nossa vida 0,057 Realização de atividades interativas 0,111 
  Transmissão de informações ou orientações -0,008 
 Conversa informal sobre assuntos não 

escolares 
-0,055 

Planificação e desenvolvimento de projetos 0,107 
Realização de trabalhos interdisciplinares 0,046 

Q9. O que achas das instruções dadas nas aulas online? 0,396***  0,537*** 

 
 
 
 
Q10. O que achas 
das tarefas que te 
foram propostas? 
 

Eram demasiadas -0,287*** Eram demasiadas -0,366*** 
Eram exigentes mas realizáveis 0,118** Eram exigentes mas realizáveis 0,095 
Requeriam criatividade/imaginação 0,181*** Requeriam criatividade 0,037 
Eram parecidas com as realizadas na 
sala de aula 

0,132*** Eram parecidas com as realizadas 
presencialmente 

0,305*** 

Eram fáceis demais 0,102** Eram intelectualmente estimulantes 0,393*** 
Eram repetitivas -0,206*** O tempo dado para a sua realização foi 

adequado 
0,396*** 

Despertavam o meu interesse 0,347*** Eram pouco exigentes 0,082 
O tempo dado para as fazer era pouco -0,243*** Eram repetitivas -0,262*** 
  Eram úteis para as minhas aprendizagens 0,411*** 
  O feedback recebido dos professores foi 

proveitoso 
0,377*** 

Q13. Como foram 
realizadas as tarefas 
propostas? 

Individualmente 0,004 Individualmente 0,043 
A pares 0,176*** A pares 0,002 
Em grupo 0,189*** Em grupo -0,069 

 
 
Q14. Para eu poder 
aprender foi 
importante. 
 

A forma como o professor explicava 0,230*** Pela forma como o professor explicava -0,139* 
A minha capacidade de concentração 0,179*** Pela minha capacidade de concentração -0,131* 
O tipo de tarefas que fizemos 0,181*** Pelo tipo de tarefas e atividades propostas -0,101 
O ambiente em minha casa 0,095** Pelo ambiente em que me encontrava  -0,197* 
Os meus próprios interesses 0,023 Pelos meus próprios objetivos 0,044 
A ajuda dos meus pais ou outros 
familiares 

-0,115** Pelo que me interessa ou me faz sentido -0,050 
Pelo material de que dispunha -0,129* 

  Pela compreensão da tarefa -0,166** 
  Pelo apoio dos pais, outros familiares ou 

amigos 
-0,048 

 
 
 
 
 
Q15. As tarefas que 
realizei nestas aulas 
ajudaram-me a... 
 

Usar melhor as tecnologias 
(computador, telemóvel, ...) 

0,243*** Usar melhor as tecnologias (computador, 
telemóvel, ...) 

0,275*** 

Aprender coisas novas 0,329*** Adquirir novos conhecimentos 0,517*** 
Reforçar o que tinha aprendido na 
escola 

0,323*** Consolidar saberes e competências já 
adquiridos na escola 

0,386*** 

Ser mais criativo/imaginativo 0,350*** Estimular a criatividade e a inovação 0,233*** 
Ser mais responsável e autónomo 0,284*** Desenvolver o sentido de responsabilidade e 

autonomia 
0,265*** 

Descobrir novas técnicas de estudo 0,272*** Encontrar novas técnicas de estudo 0,260*** 
Melhorar a expressão oral 0,371*** Melhorar a capacidade de exposição oral 0,283*** 
Melhorar a leitura e a escrita 0,369*** Melhorar a capacidade de escrita 0,296*** 
Resolver problemas diversos 0,301*** Refletir sobre a própria aprendizagem 0,245*** 
  Pensar em profundidade sobre os temas 0,239*** 
  Trabalhar melhor em equipa 0,193*** 
  Resolver problemas diversos 0,271*** 

 

 



 

 PROFESSORES  
Q20. Como avalia a sua experiência no ensino a distância? 

 Ensino Básico Ensino Secundário 
e Superior 

 correlação correlação 
 
 
Q8. Como foi 
ocupado o tempo 
dessas aulas por 
videoconferência? 

Explicava matéria 0,045 0,059 
Pedia aos alunos que apresentassem os seus trabalhos 0,065 0,108** 
Esclarecia dúvidas 0,067 0,089 
Punha os alunos a fazer exercícios 0,135*** 0,124** 
Punha os alunos a realizar atividades interativas  0,036 0,002 
Os alunos faziam fichas de trabalho 0,199*** 0,169*** 
Os alunos respondiam a quizzes sobre a matéria (ex. Kahoot, 
Quizizz, Mentimeter, ...) 

0,176*** 0,151*** 

Os alunos desenvolviam projetos interdisciplinares 0,169*** 0,170*** 
Conversávamos sobre assuntos não escolares 0,033 0,014 

Q10. O que acha das instruções dadas nas aulas online? 0,228*** 0,178*** 

 
 
Q11. O que acha das 
tarefas que propôs 
aos seus alunos? 
 

Eram demasiadas -0,070* -0,064 
Eram exigentes mas realizáveis 0,019 0,063 
Requeriam criatividade/imaginação 0,124*** 0,149*** 
Eram parecidas com as realizadas na sala de aula -0,017 -0,025 
Eram fáceis demais -0,094** -0,126** 
Eram repetitivas -0,194*** -0,214*** 
Despertavam o meu interesse 0,368*** 0,389*** 
O tempo dado para as fazer era pouco -0,054 -0,089 

Q14. Como foram 
realizadas as tarefas 
propostas? 
 

Individualmente -0,043 -0,026 
A pares 0,060 0,099* 
Em grupo 0,135*** 0,097* 

 
 
Q15. Para eu poder 
ensinar foi 
importante… 

a forma como planeei as aulas 0,219*** 0,125** 
a minha capacidade de concentração 0,080** 0,040 
o tipo de tarefas que pedi que fizessem 0,149*** 0,146*** 
o ambiente em minha casa 0,022 0,050 
o ambiente em casa dos alunos -0,021 0,049 
os meus próprios interesses 0,053 0,110** 
as orientações curriculares 0,114*** 0,084 
o plano EaD da Escola/Agrupamento 0,085** 0,107** 
A minha experiência prévia de ensino com tecnologias digitais 0,284*** 0,196*** 

 
 
 
 
Q16. As tarefas que 
propôs aos alunos 
tinham como 
finalidade ajudá-los 
a… 

usar melhor as tecnologias (computador, telemóvel, ...) 0,209*** 0,238*** 
aprender coisas novas 0,217*** 0,237*** 
consolidar saberes e competências já adquiridos na escola 0,068* 0,011 
ser mais criativos 0,231*** 0,209*** 
desenvolver o sentido de responsabilidade e autonomia 0,223*** 0,168*** 
descobrir novas técnicas de estudo 0,259*** 0,268*** 
melhorar a capacidade de expressão oral 0,171*** 0,165*** 
melhorar a capacidade de escrita 0,123*** 0,118** 
refletir sobre a própria aprendizagem 0,204*** 0,289*** 
pensar em profundidade sobre os temas 0,198*** 0,249*** 
trabalhar melhor em equipa 0,229*** 0,267*** 
resolver problemas diversos 0,256*** 0,316*** 

*Significativo a p<0,1, ** significativo a p<0,05, *** significativo a p<0,01 
 

Tabela 1. Estudo correlacional (coeficiente de correlação de Spearman) 

 

 

 

 



 

ANÁLISE EXPLORATÓRIA FATORIAL 

 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,852 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5252,129 

df 231 

Sig. ,000 

Tabela 2. Adequação da Análise Fatorial Exploratória 
 

Factor Loadings  
   Factor 1 Factor 2 Factor 3 Uniqueness 

Q8.1         0.442  0.782  

Q8.6      0.583     0.654  

Q8.7      0.634     0.593  

Q11.3   0.451       0.614  

Q11.7   0.456        0.728  

Q12.1         0.624  0.605  

Q12.2         0.457  0.776  

Q12.3      0.675     0.542  

Q12.4      0.509     0.702  

Q12.5      0.497     0.716  

Q16.4   0.633        0.507  

Q16.5   0.541        0.669  

Q16.6   0.561        0.605  

Q16.9   0.612        0.606  

Q16.10  0.695        0.509  

Q16.12  0.596        0.637  

Q17.1            0.839  

Q18.2      0.536     0.585  

Q18.3      0.641     0.502  

Q18.4      0.467     0.665  

Q18.5   0.502  0.529     0.428  

Q21.6      0.420     0.799  

Note.  Applied rotation method is varimax.  
Tabela 3 – Descrição dos fatores 

 

Factor Characteristics  
    Proportion var. Cumulative 

Factor 1    0.256  0.256  

Factor 2    0.248  0.504  

Factor 3    0.157  0.661  

Tabela 4 – Percentagem de explicação do modelo 

 



 

ANÁLISE CONFIRMATÓRIA 

 

Chi-square test  
Model  Χ²  df  p  

Baseline model  1457.016  231     

Factor model   923.082  206  < .001  

Tabela 5- Qualidade de ajustamento do modelo 

 

Factor loadings  
 95% Confidence Interval 
Factor  Indicator Symbol Estimate Std. Error z-value p  Lower  Upper  

Factor 1  Q11.3   λ11   0.210  0.029  7.358  < .001  0.154  0.266  

    Q11.7   λ12   0.186  0.024  7.841  < .001  0.140  0.233  

    Q16.4   λ13   0.382  0.029  13.100  < .001  0.325  0.439  

    Q16.5   λ14   0.334  0.023  14.711  < .001  0.290  0.379  

    Q16.6   λ15   0.465  0.028  16.627  < .001  0.410  0.520  

    Q16.9   λ16   0.480  0.027  17.513  < .001  0.426  0.534  

    Q16.10   λ17   0.545  0.028  19.548  < .001  0.491  0.600  

    Q16.12   λ18   0.399  0.029  13.988  < .001  0.343  0.455  

    Q17.1   λ19   0.165  0.026  6.281  < .001  0.114  0.217  

Factor 2  Q8.6   λ21   0.468  0.030  15.501  < .001  0.408  0.527  

    Q8.7   λ22   0.659  0.033  20.279  < .001  0.595  0.723  

    Q12.3   λ23   0.630  0.031  20.588  < .001  0.570  0.690  

    Q12.4   λ24   0.362  0.028  12.853  < .001  0.307  0.418  

    Q12.5   λ25   0.413  0.032  12.915  < .001  0.350  0.475  

    Q18.2   λ26   0.378  0.024  15.865  < .001  0.331  0.425  

    Q18.3   λ27   0.481  0.025  19.617  < .001  0.433  0.529  

    Q18.4   λ28   0.383  0.028  13.801  < .001  0.329  0.438  

    Q18.5   λ29   0.392  0.025  15.367  < .001  0.342  0.442  

    Q21.6   λ210   0.328  0.029  11.337  < .001  0.271  0.384  

Factor 3  Q8.1   λ31   0.359  0.044  8.099  < .001  0.272  0.446  

    Q12.1   λ32   0.502  0.059  8.536  < .001  0.387  0.617  

    Q12.2   λ33   0.356  0.046  7.825  < .001  0.267  0.445  

 Tabela 6- Análise Confirmatória da relevância dos items por fator 

 

Factor Covariances  
 95% Confidence Interval 

         Estimate Std. Error z-value p  Lower  Upper  
Factor 1  ↔  Factor 2  0.449  0.041  10.885  < .001  0.368  0.530  

Factor 1  ↔  Factor 3  0.212  0.064  3.333  < .001  0.087  0.337  

Factor 2  ↔  Factor 3  0.190  0.058  3.261  0.001  0.076  0.305  

Tabela 7 – Análise de correlação dos fatores 



 

 

Model plot 

 
Figura 1 – Representação gráfica do modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE DE CLUSTERS 

 

ANOVA 

 
Cluster Error 

F Sig. Mean Square df Mean Square df 

Criativo 108,296 4 ,441 768 245,475 ,000 

Tecnológico 106,270 4 ,452 768 235,259 ,000 

Tradicional 104,856 4 ,459 768 228,401 ,000 

Tabela 8 – Descriminação dos fatores na classificação dos professores 

 
Number of Cases in each 

Cluster 

 

Cluster 1 164,000 21,2% 

2 152,000 19,7% 

3 151,000 19,5% 

4 177,000 22,9% 

5 129,000 16,7% 

Valid 773,000  

Missing 224,000  

Tabela 9 – Frequência de cada cluster 
 

 

ESTUDO DA RELAÇÃO CLUSTERS COM O CICLO DE ENSINO 

 

 

ciclo de ensino 

mais de 

um ciclo 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário Superior 

Criativo Count 58 18 14 23 36 15 

Adjusted Residual ,3 -1,0 -1,6 -1,2 1,9 2,4 

Mixed Teacher Count 45 32 32 14 23 6 

Adjusted Residual -1,4 3,1 3,7 -2,9 -,7 -,9 

Tradicional Count 52 19 13 33 28 6 

Adjusted Residual ,0 -,3 -1,5 1,7 ,5 -,9 

Neutro Count 65 17 22 39 29 5 

Adjusted Residual ,7 -1,7 ,1 1,9 -,3 -1,7 

Tecnológico Count 47 18 14 24 16 10 

Adjusted Residual ,5 ,2 -,5 ,5 -1,5 1,3 

Total Count 267 104 95 133 132 42 

Tabela 10 - Resultados da relação entre o ciclo e clusters 
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