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Com base nos questionários aplicados aos encarregados de educação dos jardins-de-infância do 

agrupamento, no âmbito do Regime do Ensino à Distância, numa terceira e última fase, verificou-se que 

de uma maneira geral, os resultados foram francamente positivos. Neste questionário obtivemos 48 

respostas. 

1 - No seu entender, na modalidade de ensino a distância aplicada nos últimos meses, o que 

correu menos bem foi: 

 

 

PRÉ ESCOLAR 

 
No entender dos EE, “na modalidade de ensino a distância aplicada nos últimos meses, o que 

correu menos bem”, verifica-se que os resultados foram francamente positivos uma vez que: 58,3% 

respondeu nada a referir; 27,1%, pouco empenhamento dos alunos; 12,5%, falta de equipamento 

informático ou existência de equipamento deficiente; 2,1%, falta de condições em casa. De salientar 

que não se registou qualquer resposta no que concerne à falta de apoio dos professores. 

2 - Como classifica, relativamente às aprendizagens, o período de regresso ao regime presencial 
no mês de junho? 

 

 

PRÉ ESCOLAR 
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Na questão “como classifica, relativamente às aprendizagens, o período de regresso ao regime 

presencial no mês de junho”, podemos constatar que: 33,3% e 22,9% referiram ter sido útil e muito útil, 

respetivamente; 6,3%, pouco útil; 37,5%, não regressou à escola. 

Assim sendo, podemos concluir que os resultados foram positivos. 

 

3 - Mantendo-se no próximo ano as condicionantes do afastamento social, no seu entender qual 
a melhor solução a desenvolver pela escola? 

 

 

PRÉ ESCOLAR 

 

Relativamente à questão “Mantendo-se no próximo ano as condicionantes do afastamento social, 

no seu entender qual a melhor solução a desenvolver pela escola”, podemos constatar que: 43,8% 

prefere o ensino presencial em novas condições; 31,3%, prefere o ensino misto; 20,8% o ensino a 

distância igual ao que foi desenvolvido; apenas 4,1% dos inquiridos preferem o E@D em novas 

condições. 

Assim sendo, podemos concluir que a maioria dos inquiridos prefere o ensino presencial em 

novas condições e, do universo das 48 respostas, esta percentagem corresponde a um total de 31 

encarregados de educação. 

 

3.1 Em resposta aberta, os inquiridos que preferem largamente o ensino presencial "...em novas 

condições", apresentam algumas sugestões, que resumidamente se prendem com a criação de todo um 

conjunto de condições logísticas que assegurem: a manutenção das medidas de segurança (o 

afastamento social, uso de máscara), as condições de higiene favoráveis em espaços condignos, o 

recrutamento de mais Assistentes Operacionais para maior apoio e, sobretudo, a redução de alunos por 

turma. 

Os inquiridos que preferem o E@D em novas condições, não apresentam qualquer tipo de 

sugestão. 
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