
Reflexões sobre práticas e obstáculos 
da Educação à Distância em contexto 

de pandemia da Covid-19

20 de maio de 2020



Objetivos:
1. Promover a partilha e o questionamento de experiências de 

educação à distância, em resposta a pandemia do COVID-19, 
particularmente em língua portuguesa;

2. Caracterizar os obstáculos das experiências de educação à 
distância;

3. Refletir sobre diferentes formas de ultrapassar os obstáculos 
da educação à distância;

4. Encontrar possíveis sinergias entre atores do sector de 
educação nos países de língua portuguesa, no que diz 
respeito à resposta à atual pandemia.



Programa:

1. Apresentação de experiências práticas
2. Perguntas e Respostas
3. Discussão em pequenos grupos
4. Discussão em Plenário: sistematização



Desafios do Processo de ensino aprendizagem em tempo de 
Covid 19

Arlinda Chaquisse | Moçambique



República de Moçambique
Ministerio de Educação e Desenvolvimento Humano

Desafios do Processo de ensino aprendizagem 

em tempo de Covid 19

Moçambique, 20 de Maio de 2020



Introdução
 Através do Decreto 11/2020, de 20 de Março, Sua Excia Filipe Jacinto

Nyusi, Presidente da República de Moçambique, declarou o Estado de
emergência em todo o território nacional, por razões de calamidade
pública inerentes ao COVID 19.

 O Decreto 14/2020, de 9 de Abril estabelece que, “decorrente da
suspensão das aulas em todos os estabelecimentos de ensino, públicos
e privados, em todos os níveis do Sistema Nacional de Educação, assim
como os da educação profissional, as instituições de tutela emitirão
instruções que assegurem o cumprimento dos programas de ensino e o
ajustamento dos calendários escolares”.
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Enfoque das actividades

• Busca de formas diversificadas para apoio à
aprendizagem dos alunos e formandos através de:
– Materiais impressos,

– Aulas difundidas pela:

• Televisão Pública

• Rádio em cadeia nacional,

• Rádios Comunitárias e,

• a Plataforma do MINEDH (ead.mined.gov.mz);

• Disseminação das medidas de prevenção da
transmissão e infecção pelo novo coronavírus.
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Desafios

• Alunos com deficiência auditiva ligeira a moderada,

• Alunos com necessidades educativas especiais (deficit
auditivo severo)

• Abrangência das intervenções

• Capacidade dos Pais e/ou encarregados de Educação

• Dificuldades de alguns pais e encarregados de
educação de manterem os alunos em casa conforme
o recomendado;

• Preparação para retorno seguro as aulas



Obrigada

Previna se da COVID- 19 



Uma escola inovadora em tempos de COVID

Pedro Ribeiro Gonçalves | Timor-Leste

Consultar Gravação do Webinar

https://youtu.be/J-TNypMhEjA


Ensino à Distância em tempos de pandemia COVID-19 - práticas 
e reflexões na perspectiva do professor

Sílvia Azevedo | Portugal



Reflexões sobre práticas e obstáculos da Educação à Distância 
em contexto de pandemia da Covid-19

E@D em tempos de pandemia 
COVID19 – práticas e reflexões na 
perspetiva de um professor.

Sílvia Azevedo



E@D em tempos de pandemia COVID19 – práticas e 
reflexões na perspetiva de um professor.

. “Fecho das escolas” – onda de receios e expectativas 
muito variadas relativamente ao futuro

Aceitação e caracterização do contexto

Resposta de educativa e expansão da mesma

Desafio(s)/futuro…



E@D em tempos de pandemia COVID19 – práticas e 
reflexões na perspetiva de um professor.

COMO É QUE VAI SER POSSÍVEL ENSINAR À 

DISTÂNCIA?

OS ALUNOS NÃO TÊM TODOS MEIOS ADEQUADOS. 

FALTA DE COMPUTADORES, NEM TODOS TÊM 

INTERNET.

NÃO SABEM USAR AS FERRAMENTAS PARA …

NÃO VAI EXISTIR APOIO EM CASA .

COMO É QUE SE VAI AVALIAR?

…

1. “Fecho das escolas - receios e expectativas”

Mudança de visão e atitude 



E@D em tempos de pandemia COVID19 – práticas e 
reflexões na perspetiva de um professor.

“2. Aceitação e caracterização 

do contexto”

Professores

- Fazer acontecer…
- Exploração de tecnologias;

- Manter ao alunos ligados aos 
processo de ensino aprendizagem –
com vontade de aprender. 

Escola – Comunidade  / diferentes órgãos e 
estruturas de gestão e liderança 

- Apurar dificuldades com meios 
tecnológicos;

- Identificar vulnerabilidades do contexto: 
alimentação, habitação e higiene, 
segurança, …

- Colaboração com responsáveis políticos 
locais, com a autarquia;

- Identificação de pessoas/ grupos de apoio 
na comunidade;

- Acompanhamento de famílias em risco… 

Ferramentas da INEE/Requisitos Mínimos  

Os momentos de crise são considerados oportunidades para fortalecer a partilha de 

conhecimento, os laços entre família, comunidade e escola (INEE, 2004).



E@D em tempos de pandemia COVID19 – práticas e 
reflexões na perspetiva de um professor.

3. “Implementação da resposta educativa 

de E@D e expansão”

Recursos/Materiais

• Disponibilizados 
computadores da escola 
aos alunos.

• Recuperação de antigos 
equipamentos/comunidade 
educativa.

• Distribuída internet móvel  
a alguns alunos.

• Ocupação da escola, em 
segurança, quando 
necessário.

Práticas 
Pedagógicas 

• Plataforma teams.

• Momentos síncronos e 
assíncronos de acordo 
com horário definido.

• Articulação com as aulas 
de #EstudoEmCasa na 
televisão.

• Construção de 
Aprendizagens conjuntas.

• Distribuição e recolha de 
materiais pela escola.

• Contactos regulares por 
telefone. 

Apoio aos alunos e 
famílias

• Assegurar que os alunos 

beneficiam  de medidas de 
suporte à aprendizagem e 
inclusão.

• Acompanhamento dos 
alunos e famílias pelos 
serviços de psicologia e 
orientação.

• Distribuição de 
leite/cabazes de  alimentos 
(+ autarquia)



E@D em tempos de pandemia COVID19 – práticas e 
reflexões na perspetiva de um professor.

“3. …expansão”

Ensinar à distancia não é 
tentar transpor o espaço 
físico da sala de aula para o 
espaço online – mudar 
práticas. 

Estratégia de Educação para 
a Cidadania de Escola 
(EECE): momento 
privilegiado para questionar 
os alunos; reflexão sobre os 
problemas à escala local e 
global.

Práticas de educação para 
o desenvolvimento, 
trabalhando a base 
humanista dos alunos.

Iniciativas 
abrangentes/transversalidade 
do currículo

Perceber os contextos –
projetar-se no mundo. 
Cidadania ativa

Acelerar processos de mudança



E@D em tempos de pandemia COVID19 – práticas e 
reflexões na perspetiva de um professor.

reorganização do currículo

Desafio(s) Futuros

A AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

(que está já a causar muito ruído nas escolas) é determinante para a melhoria das 
práticas educativas

Perceber se o E@D está a acontecer, respeitando princípios orientadores como a 
EQUIDADE, A INCLUSÃO A PERSONALIZAÇÃO E A FLEXIBILIZAÇÃO, sem 

acentuar/promover DESIGUALDADES, distanciamento, abandono…

Qualidade das práticas que estão a ser desenvolvidas



Reflexões sobre práticas e obstáculos da Educação à Distância 
em contexto de pandemia da Covid-19

E@D em tempos de pandemia COVID19 
– práticas e reflexões na perspetiva de 
um professor.

Sílvia Azevedo
azevedosilvia.f@gmail.com

Obrigada pela vossa atenção
Cuidem-se bem

mailto:azevedosilvia.f@gmail.com


E@D em tempos de pandemia COVID19 – práticas e 
reflexões na perspetiva de um professor.

Obrigada pela atenção
Cuidem-se bem



Reflexões sobre a prática de ensino à distância no Brasil

Analise Da Silva | Brasil



Reflexões sobre práticas e 

obstáculos da Educação à Distância 

em contexto de pandemia da 

Covid-19

Analise da Silva 

Campanha – Fóruns de EJA UFMG 

– Brasil 



Considerando que 
existe a impossibilidade 
de ensinar 
universalmente, 
homogeneamente, 
dentro de um país 
completamente 
heterogêneo e, 
principalmente,  dentro 
de um país que é, 
segundo o Programa 
das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento 
(PNUD), o 7º em 
desigualdade social no 
mundo;







https://www.facebook.com/analidia.coutinhogalvao/videos/10158
458437206499/

https://www.facebook.com/analidia.coutinhogalvao/videos/10158458437206499/


• O parlamento brasileiro precisa revogar imediatamente a 
EC95/2016;

• Os governos precisam cumprir imediatamente a 
legislação educacional – PNE.

• #FicaEmCasa

• #DistanciamentoSocialSalvaVidas



Reflexões sobre práticas e obstáculos da 
Educação à Distância em contexto de pandemia 

da Covid-19

Para mais informações sobre o evento consultar o site: 

www.inee.org | www.campanha.org.br/relus/

Contacte-nos através do endereço de e-mail: portugues@inee.org

http://www.inee.org/
https://campanha.org.br/relus/
mailto:portugues@inee.org

