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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

ENSINO A DISTÂNCIA 

                                       2019/2020, 2020/2021 

 

O presente documento apresenta uma reflexão acerca dos resultados obtidos a partir de recolha 

efetuada por meio de questionários digitais e em papel, aplicados aos pais/encarregados de 

educação e alunos/formandos da Academia de Música de Costa Cabral (AMCC) durante o mês 

de maio de 2021. Por meio dos referidos questionários, pretendeu-se avaliar, essencialmente, a 

qualidade do ensino ministrado a distância (E@D) aquando dos dois períodos de confinamento 

resultantes da situação pandémica COVID-19.  

Após o primeiro período de total confinamento, que decorreu ao longo do segundo período letivo 

e até ao final do ano letivo de 2019/2020 para a maioria dos ciclos de ensino, a instituição fez 

uma análise qualitativa de processos, a partir de uma auscultação semiformal e contínua dos 

diferentes intervenientes na ação educativa: professores, funcionários administrativos, 

pais/encarregados de educação e alunos/formandos. Embora o balanço da atividade 

desenvolvida tivesse sido positivo, foram então definidos novos procedimentos e novas práticas, 

em sede de Conselho Pedagógico, com vista a uma melhoria do serviço prestado e, 

essencialmente, à redução de eventuais perdas verificadas ao nível das aprendizagens. 

Após um segundo período de confinamento com ensino a distância, agora já no ano letivo 

2020/2021, pretendeu-se efetuar uma nova aferição da qualidade, desta vez a partir de dados 

quantitativos e sob uma perspetiva comparativa no que concerne aos dois períodos de 

confinamento. A ocasião foi aproveitada para integrar questões relativas a outros domínios do 

Projeto Educativo considerados primordiais. Estes serão, no entanto, analisados e partilhados 

apenas internamente. 

Seguidamente, apresentam-se as taxas de resposta e resultados obtidos, bem como uma 

síntese das reflexões havidas em torno dos mesmos. 
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I - ENSINO BÁSICO 

Taxas de resposta 

  

 

Regime Ciclo de ensino Universo Total de respostas 

 

Alunos 

Articulado 

2.º 56 56  

3.º 78 73  

Encarregados de Educação 
2.º 56 45  

3.º 78 67  

Alunos 

Integrado 

2.º 83 78  

3.º 124 115  

Encarregados de Educação 
2.º 83 72  

3.º 124 92  

 

A taxa global de resposta situa-se nos 87% (598 respostas num universo de 682). Pode concluir-

se, portanto, que a recetividade dos pais/encarregados de educação e dos alunos foi elevada, o 

que permite uma análise bem consubstanciada e eleva as possibilidades de eficácia das medidas 

adotadas com base na mesma. 

Estes resultados confirmam, ainda, que a retaguarda familiar dos alunos que frequentam a 

AMCC se pauta por um elevado grau de envolvimento no percurso escolar dos seus educandos. 

 

Avaliação global e comparativa do processo de ensino a distância 

 

 
Regime Ciclo de ensino 

Avaliação Global 

2019/2020 2020/2021 

Alunos 

Articulado 

2.º 3,8 4,2 

3.º 4,2 4,4 

Encarregados de Educação 
2.º 3,9 4,2 

3.º 4,1 4,2 

Alunos 

Integrado 

2.º 3,6 3,8 

3.º 3,5 4,1 

Encarregados de Educação 
2.º 4,2 4,4 

3.º 4,1 4,2 

 

Os dados obtidos situam-se numa escala de 1 a 5, com as seguintes correspondências: 

1 – nada satisfatório; 2 – pouco satisfatório; 3 – satisfatório; 4 – muito satisfatório; 5 – bastante 

satisfatório. 
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Da análise dos mesmos, resultam as seguintes conclusões:  

1. os resultados são homogéneos, não se verificando uma variabilidade significativa em 

função do regime ou do ciclo de ensino; 

2. os resultados são muito satisfatórios, situando-se entre 3,5 e 4,4 valores; 

3. em ambos os regimes e em todos os ciclos de ensino, verifica-se uma clara melhoria na 

avaliação atribuída ao processo desenvolvido no ano letivo 2020/2021, aquando do 

segundo confinamento; 

4. as medidas implementadas após análise do processo desenvolvido aquando do primeiro 

momento de E@D foram claramente eficazes. 

 

Por forma a apoiar a leitura dos níveis atribuídos, foram incluídos campos de resposta aberta 

nos inquéritos realizados, onde os inquiridos puderam justificar opções e apresentar sugestões. 

Este facto enriqueceu consideravelmente a recolha efetuada, permitindo recolher pistas de 

trabalho e compreender razões, bem como o teor das dificuldades sentidas por alunos e 

pais/encarregados de educação ao longo dos dois períodos de E@D. Por este motivo, considera-

se pertinente a apresentação, no presente documento, das referências mais recorrentes: 

 

ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

 

- Não ter havido perda de aulas 

- Aulas mais diversificadas 

- Desenvolvimento de outras aprendizagens 

- Organização das aulas e da Academia em 

geral 

- Uso de novas tecnologias e ferramentas 

(ex.: Earmaster) 

- Apoio e trabalho desenvolvido pelos 

professores 

- Mais possibilidades de recuperar informação 

- Adaptação dos instrumentos de avaliação em 

algumas disciplinas 

- Incentivo ao bem-estar e hábitos de saúde 

dos alunos    

- Disponibilidade para tirar dúvidas 

- Mais tempo para estudar instrumento 

 

- Não poder tocar/cantar em conjunto 

- Problemas técnicos (ex.: qualidade de 

som) 

- Falhas de rede em casa 

- Menor tempo das aulas práticas 

(instrumento e classes de conjunto) 

- Dificuldade em afinar instrumentos 

- Falta de socialização 

- Maior dificuldade de concentração 

- Perda da essência do que é a música 

- Falta de novo repertório 

- Número elevado de horas ao computador 

- Perdas em algumas aprendizagens 
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Numa leitura flutuante de todas as observações e sugestões apresentadas pelos inquiridos, 

conclui-se que a maioria dos aspetos positivos remetem para o profissionalismo dos agentes 

educativos e para a capacidade de organização da instituição.  

 

Comparativamente com os aspetos positivos apontados, no que concerne aos aspetos negativos 

as observações registadas prendem-se mais diretamente com aspetos inerentes ao próprio 

processo de E@D e não propriamente ao contexto específico da AMCC. 

 

Perdas ao nível das aprendizagens 

 

A preocupação com eventuais perdas ao nível das aprendizagens foi colocada no centro do 

processo E@D durante toda a sua duração e períodos subsequentes, tendo-se assumido como 

ponto de referência essencial para a tomada de decisão nos diferentes níveis de atuação. Por 

este motivo, constituiu uma das questões colocadas aos inquiridos.  

 

 

Regime Ciclo de ensino 
Perdas nas Aprendizagens 

% 

Sim Não 

Alunos 

Articulado 

2.º 8,9 85,7 

3.º 16,4 83,5 

Encarregados de Educação 
2.º 37,8 62,2 

3.º 37,3 62,7 

Alunos 

Integrado 

2.º 39,7 69,2 

3.º 39,1 60,8 

Encarregados de Educação 
2.º 29,2 70,8 

3.º 29,3 70,7 

 

Os resultados obtidos permitiram concluir que, na perspetiva dos inquiridos, as perdas 

verificadas ao nível das aprendizagens foram reduzidas. Afere-se uma diferença algo 

significativa entre alunos e pais/encarregados de educação, quer no regime de ensino articulado, 

quer no regime de ensino integrado. Entende-se uma maior preocupação e um maior rigor por 

parte dos pais/encarregados de educação na avaliação deste domínio, o que será natural dada 

a maturidade e o grau de responsabilidade com que o avaliam.  

 

O facto de as avaliações dos encarregados de educação do ensino articulado serem as mais 

baixas no que diz respeito ao não haver perda de aprendizagens encontrará justificação na 

medida em que as disciplinas frequentadas pelos alunos deste regime na AMCC são apenas as 
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da componente artística, ou seja, de teor eminentemente prático, área em que é mais premente 

a presença física junto do professor, para apoio e ensino, e dos restantes colegas, para produção 

em conjunto. 

II - ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Ao nível do ensino secundário, foram aplicados inquéritos apenas aos formandos dos cursos 

profissionais de instrumentista (Instrumentista de Cordas e Tecla – P06 e Instrumentista de Sopro 

e Percussão – P08). Os mesmos contemplaram dois domínios: o nível micro, das aulas 

propriamente ditas, e o nível meso, organização/funcionamento da instituição. 

Os resultados obtidos não apresentam variações significativas, situando-se entre o nível 

satisfatório e o nível muito satisfatório (3,6). Mais uma vez, e a partir das observações registadas 

pelos inquiridos, verifica-se que os argumentos para não atribuição de classificações superiores 

prendem-se essencialmente com o tipo de ensino, em geral, e não com circunstâncias 

específicas do contexto da instituição. 

 

  

 

 

 

Domínio Percentagem

Qualidade das aulas 3,7

Funcionamento das aulas teóricas 3,9

Funcionamento das aulas práticas 3,1

Quantidade de trabalhos de casa 3,5

Número de horas síncronas obrigatórias 3,4

Forma como decorreu a avaliação 3,3

Conhecimentos informáticos requeridos 4,1

Eficácia do processo para evitar perdas de 

aprendizagem 3,6

Apoios dados pela instituição 3,8
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Aquando do segundo confinamento, e dentro das possibilidades que a tutela abriu para os cursos 

profissionais com componente prática dominante, a AMCC permitiu aos seus formandos e 

professores de instrumento a utilização das instalações para efeitos de estudo e de aulas. Esta 

abertura foi especialmente valorizada pelos mesmos, verificando-se que o empenho e a 

progressão dos formandos atingiram níveis mais elevados.  

Na procura de encontrar formas que garantissem o cumprimento da totalidade das horas de 

Formação em Contexto de Trabalho, surgiu o Projeto Ser+, que encontrou grande recetividade 

por parte de formandos bem como de formadores e que acrescenta valor significativo, não só 

aos cursos profissionais, mas também ao Projeto Educativo da instituição. 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A totalidade dos dados recolhidos por meio da aplicação dos inquéritos que constituem o foco 

deste documento foi alvo de análise em diferentes momentos e por diferentes responsáveis da 

instituição, mormente pelos membros com assento no seu Conselho Pedagógico e, como atrás 

referido, remeteu para a introdução de medidas que visaram colmatar os obstáculos encontrados 

pelos alunos/formandos e pais/encarregados de educação durante os dois períodos de 

confinamento.  

Sendo o processo de aprendizagem um contínuo de aquisições que servem de suporte e de pré-

requisito para as subsequentes, houve a preocupação, por parte dos professores/formadores, 

de, no regresso ao ensino presencial, aferir até que ponto o E@D comprometera as evoluções 

ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

 

- Não houve perda de aulas 

- Ter mais tempo para estudar 

instrumento 

- Forma interativa e prática como 

foram dadas as aulas 

- Entrega dos professores, o que 

permitiu manter a qualidade das 

aulas 

 

 

- Menor interação entre o 

grupo de alunos 

- Mais fontes de distração 

- Número de horas ao 

computador 

 



Gabinete da Qualidade/EQAVET Relatório de Autoavaliação - AMCC Ensino a Distância 19/20, 20/21 

Página 7 de 7 
 

esperadas. Encontra-se ainda em aberto, no primeiro período do corrente ano letivo, a análise 

do referido impacto.  

No entanto, e a partir dos resultados obtidos pelos alunos/formandos no final do ano letivo de 

2019/2020, tanto a nível interno, como em provas externas, poderá concluir-se preliminarmente 

que, em comparação com o referencial nacional, as aprendizagens não ficaram 

significativamente comprometidas e que foram atingidos os objetivos desejados. Na verdade, as 

médias das classificações obtidas pelos formandos que se apresentaram aos exames nacionais 

de 11.º e de 12.º anos foram iguais ou superiores às médias nacionais. 

 

Porto e Academia de Música de Costa Cabral, 12 de outubro de 2021                                            

 


