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O Observatório de Qualidade apresentou o seu Plano de Ação para o ano letivo 2020/2021 em 

setembro de 2020. Dando-se cumprimento ao estipulado no Plano de Ação, faz-se um novo relatório 

intermédio. 

Devido ao considerável agravamento da Pandemia, o ME suspendeu as aulas entre 21de 

janeiro e 05 de fevereiro tendo sido retomadas a 08 de fevereiro, maioritariamente em E@D, mas 

alguns alunos tiveram sempre em ensino presencial e outros em ensino híbrido (com aulas presenciais 

e outras on-line). 

O regresso ao ensino presencial foi faseado: pré-escolar e 1º ciclo retomaram a 15 de março; 2º 

e 3º ciclos, apenas retomaram no início do 3º período (05 de abril) e o ensino secundário a 19 de abril.  

Face ao enunciado, o Observatório de Qualidade dedicou-se quase exclusivamente à monitorização da 

aplicação do Plano de E@D e do Plano de Contingência e Plano de Higienização do agrupamento. 

Relativamente ao Plano de E@D, referir que houve articulação permanente com os professores 

titulares de turma, diretores de turma, coordenadora dos diretores de turma, coordenadores dos 

departamentos, docentes, incluindo os da Educação Inclusiva e as técnicas/terapeutas ao serviço do 

agrupamento e direção, de forma a aferir-se vários aspetos, nomeadamente:  

levantamento das necessidades de equipamento informático; 

• assiduidade; 

• pontualidade; 

• participação; 

• comportamento; 

• cumprimento das tarefas solicitadas; 

• cumprimento dos prazos estipulados; 

• comunicações com os encarregados de educação; 

• utilização da plataforma Moddle; 

• planos semanais para cada turma. 

O Observatório de Qualidade concluiu que a aplicação do Plano de E@D no agrupamento 

correu, grosso modo, de acordo com o Plano inicialmente definido, tendo-se procedido a ajustes 

sempre que foi necessário. Da auscultação que foi sendo feita ao longo do período, o Observatório de 

Qualidade verificou que, neste segundo confinamento, todos os intervenientes no processo educativo, 
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se sentiram mais seguros nesta modalidade de ensino, uma vez, que o período de adaptação já tinha 

ocorrido o ano anterior.  

O Observatório de Qualidade procedeu, ainda, à análise dos pontos fortes e fracos do E@D 

durante este período, a saber: 
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 O Observatório de Qualidade também procedeu à monitorização da aplicação do Plano de 

Contingência e Plano de Higienização do agrupamento, tendo concluído que a sua concretização 

decorreu de acordo com o previsto. 

 

 

 


