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A pandemia que assolou a nossa 

sociedade obrigou a mudanças 

inesperadas e repentinas e, com o 

encerramento das escolas, a comunidade 

educativa teve de se adaptar a uma nova 

realidade que obrigou ao 

desenvolvimento de estratégias para 

continuar a garantir a eficácia das 

aprendizagens dos alunos. Os recursos 

tecnológicos foram relevantes na definição dessas estratégias. Com base neste cenário 

educativo e social, um grupo de professores decidiu realizar um estudo, cujo objetivo 

foi percecionar quais os recursos tecnológicos utilizados pelos docentes no contexto 

de ensino à distância, bem como saber se possuíam, ou não, formação adequada para 

o efeito.  

Os docentes, uns com mais outros com menos formação no âmbito da 

Tecnologia Educativa, tiveram que, em tempo record, modificar todo o seu plano 

metodológico de intervenção com os seus alunos, recorrendo a um leque variado de 

instrumentos tecnológicos, dos quais se destacaram as plataformas digitais que 

surgiram de forma rápida e instantânea e cuja utilização, de forma mais consistente e 

permanente, permitiu dar resposta às consequências que esta pandemia colocou na 

comunidade escolar. 

Assim sendo, esta equipa de investigação, constituída pelos Professores Paulo 

Afonso, Bruno Trindade, Domingos Santos, Ricardo Pocinho, Paulo Silveira e Pedro 

Silva, decidiu realizar um estudo no âmbito da pandemia COVID-19, com o objetivo 

principal de analisar a forma como os docentes se adaptaram a uma nova realidade 

educativa e os recursos que usaram para enfrentar os novos desafios profissionais no 

contexto educativo.  

Recorrendo à plataforma Google Forms, entre os dias 14 e 31 de maio de 2020, 

foi distribuído um questionário a 536 docentes, abrangendo todos os níveis de ensino.  



 

 
 

Nas respostas às questões colocadas, os docentes revelaram, na maioria, ter as 

condições e recursos tecnológicos necessários para a realização do ensino-

aprendizagem a distância, apresentaram alguma formação na área tecnológica e 

específica em várias ferramentas tecnológicas e utilizaram os recursos tecnológicos, 

que tinham ao seu dispor, para fins educativos.  

No que diz respeito aos recursos tecnológicos, a maioria dos docentes teve 

acesso a um computador portátil (75,7%) e à internet com fibra (72,9%).  

Relativamente à formação tecnológica, nomeadamente no ensino à distância, 

apenas os docentes do Ensino Superior detinham mais de 50% (52,6%). Em relação à 

formação específica no recurso à internet, a maioria dos docentes não detinham 

qualquer formação, verificando-se o mesmo na formação de applets educativos, de 

redes sociais e de recursos educativos tecnológicos. 

O ensino-aprendizagem online foi, maioritariamente, utilizado por todos os 

docentes, à exceção do Ensino Pré-Escolar.  

Quanto às plataformas educativas, utilizadas como recurso tecnológico, 

destacam-se a aplicação ZOOM, como a mais utilizada entre os docentes do Ensino 

Superior (97,3%), do Pré-escolar (66,7%) e do Ensino Secundário (42,9%), e a Google 

Classroom, utilizada predominantemente pelos docentes do 1.º Ciclo (71,2%) e do 2.º 

Ciclo do Ensino Básico (67,2%). A Microsoft Teams foi maioritariamente utilizada pelos 

docentes do Ensino Superior (85,1%), verificando-se o mesmo para a Moodle da Escola 

(52,7%).  

Os meios para avaliar os alunos não foram muito diversificados: a plataforma 

Moodle foi utilizada pela maioria dos docentes do Ensino Superior e as perguntas orais 

em sessões síncronas foram predominantes no Ensino Básico e Secundário.  

O recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação permite ser uma opção 

válida para que a relação de ensino-aprendizagem possa continuar a ocorrer e 

contribui para o desenvolvimento de novas formas de pensar, agir e reagir em tempo 

real. Não obstante os docentes reunirem as condições para abraçar este grande 

desafio do ponto de vista tecnológico, este estudo constatou que o ensino escolar à 

distância é um desafio que ainda necessita ser aperfeiçoado, para se tornar um meio 

acessível a todos os intervenientes no processo educativo, que se quer inclusivo e 

equitativo.    

 

 


