
Ensino
à Distância
em Portugal

A avaliação dos Professores

João Marôco

      





Quão bem preparados…

ICILS 2018

Usavam programas de processamento e apresentação
de texto

Usavam Conteúdos Associados a Manuais Digitais

Usavam as TIC todo os dias (atividades ensino)

48%

49%

36%



Na opinião dos professores…

Inquérito online # somossolucao.pt [ 5 - 25 junho de 2020; 4150 professores]

Famílias não têm recursos suficientes para o ensino online

88%

Professores não têm formação suficiente para o ensino
online

82%

Escolas não têm recursos suficientes para ensinar online

91%

https://somossolucao.pt/2020/08/31/o-que-nos-dizem-os-dados/


Antes da Pandemia…

Inquérito online # somossolucao.pt [ 5 - 25 junho de 2020; 4150 professores]

Professores usava plataformas de gestão de ensino

65%

Nunca usava software/apps para ensino online

64%

Nunca usava software/apps para avaliação digital

46%

https://somossolucao.pt/2020/08/31/o-que-nos-dizem-os-dados/


Durante a  Pandemia…

Inquérito online # somossolucao.pt [ 5 - 25 junho de 2020; 4150 professores]

Professores usou plataformas de gestão de ensino

81%

Usou software/apps para ensino online

97%

Nunca usava software/apps para avaliação digital

89%

https://somossolucao.pt/2020/08/31/o-que-nos-dizem-os-dados/


Após a  Pandemia…

Inquérito online # somossolucao.pt [ 5 - 25 junho de 2020; 4150 professores]

Usaria plataformas de gestão de ensino

84%

Usaria software/apps para ensino online

91%

Usaria software/apps para avaliação digital

80%

https://somossolucao.pt/2020/08/31/o-que-nos-dizem-os-dados/


Escola 20|21 … e agora?

Inquérito online # somossolucao.pt [ 26 agosto - 4 setembro de 2020; 2003 professores]

90%

Não está assegurada a segurança sanitária para o ensino presencial 

64%

As escolas não têm infraestruturas para o ensino 100% à distância

71%

Se for necessário retomar o E@D é preciso reforçar a formação dos 
professores

https://somossolucao.pt/2020/08/31/o-que-nos-dizem-os-dados/


Inquérito online # somossolucao.pt [ 26 agosto - 4 setembro de 2020; 2003 professores]

38%

Escola 20|21 … e agora?

Prefere dar aulas presenciais

51%

Prefere dar aulas à distância

65%

Prefere dar aulas em formato misto (presenciais + distância)

https://somossolucao.pt/2020/08/31/o-que-nos-dizem-os-dados/


Inquérito online # somossolucao.pt [ 26 agosto - 4 setembro de 2020; 2003 professores]

Escola 20|21 … e agora?

87%

Prefere dar aulas, qualquer que seja o tipo…

https://somossolucao.pt/2020/08/31/o-que-nos-dizem-os-dados/


Obrigado pela atenção!

joao.maroco@ispa.pt
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