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APRESENTAÇÃO DE 
RESULTADOS

QUESTIONÁRIO AP



Cansados e preocupados mas para já… 
sem impacto na motivação dos alunos

67% Cansado ou Preocupado 80% Motivado



Ensino @Distância em dose equilibrada, ainda 
assim difícil de conciliar com a rotina familiar

65% Difícil de conciliar com a rotina 
familiar / teletrabalho

78% Equilibrado e Suficiente



Estudo em Casa interessante como complemento 
num desafio que está a ser superado

Apenas 23% não assiste 52% Não tem sentido qualquer dificuldade 
em ajudar

Professoras em 
canal aberto 
com os pais



Com tempo para participar nos desafios e 
atividades extra letivos

66% realizada os desafios lançados 
pela Verbos Inúmeros, sempre que o 
tema desperta interesse ou 
dependendo do grau de dificuldade 
exigido



Expectantes quanto ao impacto deste novo 
método de ensino

37% escolheu o ponto intermédio da 
escala de avaliação



Acima de tudo com muita vontade de rever os 
colegas e amigos!



Comentários & Sugestões

Menos tarefas sozinhos e mais com a professora, já que sam

eles os profissionais que podem os ajudar mais nas suas dificuldades, 1h 
para 20 alunos tirar dúvidas não e suficiente devia ser mais um pouco 
depois a realmente estarem a dar as tarefas que supostamente 
deveriam fazer sozinhos, relembrando que estam em casa obrigados e 
isso já por si e complicado ainda exigirem muitos trabalhos sozinhos 
que muitos dos pais têm dificuldades não tem sido muito justo!l

Obrigado Associação de Pais.

Esta iniciativa demonstra o apoio da Associação de Pais aos alunos e famílias da nossa escola 

neste momento em que vivemos. As atividades online propostas pela Verbos 
Inúmeros poderiam ser mais próximas dos alunos recorrendo ao 
programa que os professores utilizam para dar as aulas.

Ter mais tempo de aulas.

É uma nova realidade para todos à qual temos de nos 
adaptar, tendo contado sempre com o apoio e dedicação de toda a 

equipa. O nosso obrigado.

Nestes tempos desafiantes e de adaptação; todos temos feito um grande esforço 
no sentido de dar respostas às múltiplas e novas situações que o atual contexto exige de todos 
nós.

É muito bom haver as aulas on line, porque para além da 

aprendizagem os nossos filhos podem socializar com os amigos!!! É um dos 
pontos mais importantes.

Alongar a horas de aulas síncronas

Aqui aqui temos vivido , com calma e tranquilidade ,mas claro que a 

preocupação, existe e o receio também com o início das aulas 
presenciais para o mais velho e o mais novo ...

Mais uma vez uma excelente iniciativa da associação 

de pais . Parabéns

As aulas sincronas deveriam ser todos os dias sim mas mais tempo pelo menos 1.30 
ou dividir uma hora de manha e uma hora de tarde e nao deveriam 

comecar todos os dias as 9.25 pois ja nao basta esta situacao toda e de nao irem a escolas e 
nao estarem com os colegas e professora e nao aprenderem na escola as materias e tudo com 
a professora realmente ja nao tem isso tudo e o resto socialmente e ainda tem de acordar 
todos os dias cedo para estarem nem uma hora com a professora deviam comecar de manha 
sim mas mais tarde ou pelo menos alguns dias mais tarde mesmo que nao se consiga isso pelo 
menos uns dias de manha e outros de tarde ....os do 4 ano foram os que mais foram afetados 
pois nao vao voltar a estar com professora nem voltar aquela escola nem terem festa de 
finalistas nem viagem ....e ainda toca a acordar todos os dias a hora que tinham de acordar se 
fossem para a escola....ninguem merece pobres criancas que por vezes ainda estam naquela 
sonolencia que nem rende tanto aos primeiros tempos das aulas sincronas

Sinto falta de reuniões de ponto de situação com a professora da turma e de 
comunicação proativa por parte da escola sobre situação atual e planos futuros.



VOZ À DIREÇÃO DO 
AGRUPAMENTO

BALANÇO DO ENSINO À DISTÂNCIA



VALORES CONDESSA
REFORÇO DA APRESENTAÇÃO



Porquê Valores?





Planograma das Atividades

Encontro “Somos 
todos Condessa”

Setembro

Comunicação dos 
Valores à Comunidade 
Educativa

Novembro/Dezembro

Corporizar os valores em 
atividades:

•Planeamento Mensal; 
desafios atribuídos às turmas 
que se possível comprometam 
também pais e EE

•Atividades que incentive a 
criança a vivenciar/ 
experimentar os valores

• Carta Dos Valores

• Hino dos Valores

Piquenique da Família

Apresentação da 
dinamização anual dos 
valores – resumo das 
atividades 

Atividade Inicial

Pintura dos Valores –
a definir



#RETRATOFAMÍLIACONDESSA
Vídeo com compilação dos retratos recebidos

https://www.magisto.com/video/Kl8SIVMAETJhDgNpYw?l=vsm&o=w&c=c


VAMOS JOGAR?



KAHOOT
Ir ao browser e colocar:

▪ www.kahoot.it

▪ Colocar o pin que vamos dizer

▪ Clicar em spin e vai ficar com um nickname
aleatório (memorize é o seu nome no jogo)

▪ Vão ser lançadas 3 perguntas que devem ser
respondidas o mais rápido possível através das
cores

▪ O vencedor será quem acertar nas respostas o
mais rápido posível

VAMOS JOGAR?!

http://www.kahoot.it/


PRÓXIMAS AÇÕES
CONTAMOS CONVOSCO








