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A Equipa de Autoavaliação pretende continuar a dar a 

conhecer a toda a comunidade educativa a sua atividade.  

Os boletins informativos pretendem-se constituir como 

mais uma estratégia de disseminação de informação e de 

apropriação de conhecimento que permita (re)pensar a 

ação pedagógica e organizacional do AE Tomaz Ribeiro.  

Pretende-se que a autoavaliação do AE seja percecionada 

como um parceiro interno e que contribua para a melhoria 

contínua da qualidade das aprendizagens e do serviço 

educativo prestado pelo AE Tomaz Ribeiro. 

O Boletim Informativo n.º 4 pretende dar a conhecer a toda 

a comunidade educativa o grau de satisfação e impacto da 

implementação do ciclo de Webinars desenvolvido pela 

equipa Apoio Técnico e Pedagógico do E@D do AE, na 

semana de 22 a 27 de fevereiro de 2021. 

A iniciativa pretendeu apoiar pedagogicamente e 

tecnologicamente os docentes do AE no E@D. 

Pretende-se que os dados apresentados possam permitir 

uma reflexão interna sobre:  

• qual o papel das tecnologias no atual ecossistema de 

educação (ensino presencial)? 

• como desenvolver a conexão do digital com a 

aprendizagem híbrida (sala de aula e outros ambientes 

formativos)? 

• Como rentabilizar a equipa Apoio Técnico e Pedagógico 

do E@D? Em que áreas? Como o fazer? 
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Avaliação do grau de satisfação e impacto dos Webinars dinamizados pela equipa Apoio Técnico e 

Pedagógico do E@D do AE 

 

Levantamento de dados/respondentes por nível de ensino 

N.º de respondentes ao questionário – 74 professores (90,2%) 
 

Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo + Sec. Educação Especial  

N.º prof % N.º prof % N.º prof % N.º prof % N.º prof % 

7 9,5 3 4,1 14 18,9 47 63,5 3 4,1 

 

N.º de participantes por Webinar variou entre 82 e 26 professores 
 

 
Apresentação de dados 

 
  

1. Qual(ais) o(s) Webinar(es) em que participou)?                               2. Nível de linguagem técnica utilizada. 

 

3. Colocação de dúvidas no(s) Webinar(res)                                     4. Grau de satisfação no(s) Webinar(es). 

 

5. Grau de impacte na atividade profissional, E@D.                        6. Utilização do email ensinodistância@aetomaz... 
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7. Ações futuras/rentabilização da Equipa de Apoio Técnico e Pedagógico do E@D. 

 

 

 

 

 

 

8.  Se indicou OUTRA, refira as ações futuras, que a Equipa de Apoio Técnico e Pedagógico do E@D poderá 
dinamizar. 

 

 

Algumas considerações: 

✓ Houve uma adesão muito significativa de docentes a frequentarem os Webinars com predominância para 
os docentes do 3.º ciclo e secundário; 

✓ A grande maioria dos respondentes considera que a linguagem utilizada foi acessível e compreensível, 
existindo espaço para se colocarem dúvidas, as quais foram globalmente respondidas; 

✓ Os Webinars foram espaços de verdadeira aprendizagem, tendo verbalizado uma percentagem muito 
significativa de professores que a etapa seguinte será de índole mais individual, nomeadamente 
exploração, utilização e otimização das ferramentas digitais no trabalho com os alunos; 

✓ A equipa restrita de autoavaliação do AE recomenda a leitura atenta e debate interno em torno das 
questões 7 e 8, envolvendo de forma pró-ativa as lideranças de topo e intermédias, uma vez que se 
prende com uma visão sistémica e organizacional no referente a “ações futuras/rentabilização da Equipa 
de Apoio Técnico e Pedagógico do E@D”; 

✓ Destacam-se, pela sua pertinência, as sugestões presentes na questão 8 e as mais corroboradas pelos 
respondentes na questão 7, nomeadamente: 

• Deve ser rentabilizada para o apoio aos departamentos no que se refere à organização e arquivo de materiais 
inerentes aos departamentos; 

• Deve ser rentabilizada para a apropriação de formas de divulgação e arquivo dos trabalhos pedagógicos; 

• Deve ser rentabilizada para a reformulação dos meios de comunicação do AE com a comunidade educativa. 
 


