Equipa de acompanhamento e monitorização do plano de E@D
Síntese dos resultados dos questionários feitos a professores, alunos e encarregados de
educação.
Esta equipa foi constituída para acompanhar e monitorizar a implementação do plano de E@D
do agrupamento de Escolas de Tondela, Tomaz Ribeiro.
Cerca de um mês após a entrada em vigor do referido plano, entendemos que era tempo de
caracterizar alguns aspetos da sua implementação, procurando contribuir para evitar que
fossem postos em causa quer os pressupostos que o suportam quer os direitos fundamentais
dos intervenientes.
Esse tempo pareceu-nos suficiente para poderem ser diagnosticados e inventariados os
problemas decorrentes dos esforços feitos pela comunidade educativa, lideranças,
professores, alunos, encarregados de educação e autarquias, para se adaptar a este desafiante
contexto.
Os questionários e a síntese dos respetivos resultados agora apresentada não são, nem
pretendiam ser, trabalhos de minúcia quantitativa. Ainda assim, dada a generosidade da
amostra, os resultados falam por si. Os aspetos positivos saltam à vista e os aspetos que
poderão gerar algum tipo de preocupações são óbvios, principalmente para quem tem o dever
de refletir sobre as condições técnicas, pedagógicas e administrativas, de assegurar um
ambiente de trabalho sereno e de assegurar as universais condições de igualdade /equidade e
inclusão.
Porventura hoje não faríamos algumas perguntas e acrescentaríamos outras, mas estamos
globalmente satisfeitos pela caracterização conseguida dos aspetos por nós considerados
cruciais para o bom funcionamento do plano de E@D.
Foi assegurado o anonimato e a confidencialidade das respostas. É nossa opção manter a folha
de cálculo, base dos questionários, sob nosso controlo, e assumimos o compromisso de a
eliminar no final do período de vigência da equipa.
Acreditamos na honestidade intelectual e na boa fé de quem respondeu e de quem optou por
não o fazer. Resta-nos apenas apelar para que todos façam uma leitura pessoal dos resultados
e se disponibilizem para a discussão e adoção das medidas que forem consideradas
necessárias.
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