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REFERENCIAL DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA DO AGRUPAMENTO 

 

Elemento constitutivo Critérios Indicadores Pistas a investigar Periodicidade 

Ensino à distância - qualidade Satisfação - Os docentes mostram satisfação com as sessões síncronas e 
assíncronas implementadas no âmbito do ensino à distância. 
- Os pais/encarregados de educação mostram satisfação com as 
sessões síncronas e assíncronas implementadas no âmbito do 
ensino à distância. 
- Os alunos mostram satisfação com as sessões síncronas e 
assíncronas implementadas no âmbito do ensino à distância. 

Questionário para docentes. 
Questionário para pais/EE. 
Questionário para alunos. 

Uma vez por mês 
(maio e junho de 2020) 

Feedback - Os docentes dão feedback regular aos alunos sobre as tarefas. 
- O feedback dado aos alunos contribui para a melhoria das 
aprendizagens. 

Ensino à distância - 
quantidade 

Sessões síncronas - A taxa de concretização das sessões síncronas nas diferentes 
disciplinas é superior a 90% considerando o plano definido. 

Grelhas de registo de 
monitorização. 

Registo semanal  
Sessões assíncronas - O número de tarefas enviadas pelos professores é ajustado ao 

plano elaborado. 
- A taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores 
é superior a 90%. 

Recursos - Os professores dispõem de meios tecnológicos que possibilitam 
o E@D. 
- Os alunos dispõem (ou foram disponibilizados) os meios 
tecnológicos necessários ao E@D. 

Questionário para docentes. 
Questionário para pais/EE. 
Questionário para alunos. 

Uma vez por mês 
(maio e junho de 2020) 

Mecanismos de 

apoio 

- Os docentes recebem formação e apoio para o desenvolvimento 
de competências digitais necessárias ao E@D. 
- Os alunos dispõem apoio sistemático para o desenvolvimento 
de competências digitais necessárias ao E@D. 
- A escola mobilizou as ações e apoios dirigidos aos alunos sem 
computador e/ou ligação à Internet em casa. 

 


