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Apenas um inquirido refere não estar satisfeito com a forma como têm decorrido a generalidade das 
aulas. A grande maioria está satisfeita com a forma como estas decorrem, sendo que mais de 80% 
concentram a sua resposta nos níveis 4 e 5 de satisfação. 

 

 

 

Mais de metade dos inquiridos refere acompanhar bem o ritmo das aulas e apenas 2 alunos referem 
ter dificuldades em o fazer.  
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A totalidade dos inquiridos refere que os professores são claros no que toca à forma como 
comunicam e mais de metade refere estar bastante satisfeito. 

 

 

 

No respeitante à qualidade do som dos professores, mais de 90% dos alunos inquiridos consegue 
escutar os professores. 

Recomendamos que: 

 Relembramos os alunos de que devem sempre alertar o professor quando não conseguem 
em condições que inviabilizem/ dificultem a compreensão dos conteúdos ou das 
instruções. 
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Cerca de 95% dos inquiridos considera que consegue esclarecer as suas dúvidas e a maioria refere 
fazê-lo com bastante facilidade.  

 

Recomendamos que: 

 Relembramos os alunos que podem sempre enviar uma mensagem pelo chat individual, no 
Teams, para que possam informar os professores que têm dúvidas e, desta forma, o 
professor gerir/ criar momentos de esclarecimento de dúvidas de grupo ou individual. 

 

 

 

Apesar de a maioria dos alunos considerar adequada a quantidade de trabalho extra sessão síncrona, 
cerca de 20% dos alunos inquiridos demonstra-se descontente com esta situação. 
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A grande maioria dos alunos está bastante satisfeita com a forma como se tem processado o 
trabalho ao nível da disciplina de Instrumento, já que em todas as questões a maioria das respostas 
se encontra entre os níveis 4 e 5 de satisfação. 

 

 

 

A quase totalidade dos inquiridos está satisfeita com o plano de E@D elaborado pela EPME, à 
exceção de 2 alunos, destacando-se que mais de metade se encontra totalmente satisfeito com a 
forma encontrada pela EPME para ultrapassar o momento em que vivemos, resultado da crise 
pandémica. 

 

 

Questionário encerrado a 12 de maio de 2020 
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