
Questionário E@D
Este questionário é um instrumento de recolha de informações para a realização da autoavaliação que 
tem como objetivo conhecer a opinião dos alunos, professores e Encarregados de educação sobre o 
contexto de ensino-aprendizagem do ensino à distância. A sua participação é muito importante e 
poderá contribuir para os debates e melhoria dos processos avaliativos da Epa de Carvalhais /Mirandela. 
 

IDADE1.

 

Curso2.

 

Sexo3.

Feminino

Masculino

Selecione se é:4.

Professor

Encarregado de educação

Aluno
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Como  classifica os seus conhecimentos de informática?5.

Muito bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

No início  dos trabalhos em cada disciplina/UFCD, PAP o plano de ensino a distância  foi 
apresentado e discutido com os alunos?

6.

Sim, todos

Sim, a maior parte

Sim, pouco

Nenhum discute

Os planos de ensino a distância contêm todos os seguintes aspetos: objetivos, conteúdos, 
procedimentos de ensino e de avaliação da disciplina/UFCD?

7.

Sim, todos contêm

Sim, a maior parte contém.

Sim, poucos contém

Não, nenhum contém
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Que dinâmicas de ensino a maioria dos professores tem utilizado, predominantemente?8.

Aulas dinâmicas, com recurso a diversas plataformas digitais

Aulas práticas

Foruns de discussão

trabalhos de grupo

Outro

Se respondeu outro na questão anterior, diga qual.9.

 

 Realizou atividades de pesquisa como estratégia de aprendizagem?10.

Sim, em todas as disciplinas/UFCD

Sim, na maior parte das disciplinas/UFCD

Sim, em poucas disciplinas/ UFCD

Não, em nenhuma disciplina/UFCD

No desenvolvimento das aulas, foram utilizados recursos que promovessem a interação 
entre professores e alunos (videoconferências, chats, telefones, etc.)?

11.

Sim, sempre

Sim, quase sempre

Sim, às vezes

Não
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O ambiente virtual de aprendizagem favorece o trabalho colaborativo?12.

Sim, plenamente

Sim, parcialmente

Não

Que instrumentos de avaliação presencial  foram adotados  predominantemente?13.

Exercícios teórico-práticos

Testes

Trabalhos de grupo

Trabalhos individuais

Que instrumentos de avaliação, no ambiente virtual, foram adotados 
predominantemente?

14.

Fóruns

Exercícios teórico-práticos

Pesquisas

Provas onine

Outros

Se respondeu outros diga qual ou quais.15.
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Salienta a  disponibilidade dos professores para a orientação online.16.

Todos têm disponibilidade

A maioria tem disponibilidade

Poucos têm disponibilidade

Nenhum tem disponibilidade.

Quantas aulas síncronas têm por semana?17.

1 a 2 por semana

3 ou mais por semana

Nenhuma

A orientações remetidas pela  equipa E@D sobre desenvolvimento da atividade a 
distância têm sido úteis ?

18.

Sim

Não

O que está a dificultar o trabalhar a distância ?19.

Não existem dificuldades

Os recursos tecnológicos

A motivação para trabalhar a distância

Outros

Se respondeu outros na pergunta anterior diga qual ou  quais.20.
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Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

Microsoft Forms

O feedback da atividade a distância, tem sido:21.

Positivo

Negativo

até 500 caracteres

Que oportunidades ou desafios podem resultar do contexto atual?22.
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