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Planeamento 

Recursos 

 

 Para que esta apresentação corresse da melhor forma foi elaborado um projeto da 

sessão, descrevendo todos os recursos humanos, materiais e temporais necessários. 

 Relativamente aos recursos humanos estiveram presentes todos os elementos do 

núcleo de estágio, incluindo estagiários e orientadoras, a diretora do agrupamento de escolas 

D. João II, estagiários de outros núcleos, pais dos oradores, assim como professores da Escola 

Básica Integrada Rainha D.Leonor de Lencastre de diversas áreas disciplinares. Apenas não 

estiveram presentes os professores do 1ºciclo, facto esse que se deveu à incompatibilidade de 

horários entre o 1º e os restantes ciclos.  

 Ao nível dos recursos temporais a sessão correu consoante o planeado, com um tempo 

específico para a receção dos convidados, apresentação e discussão da investigação, convívio 

com os convidados, usufruindo de um pequeno lanche e arrumação do espaço. Apesar de ter 

começado ligeiramente mais tarde, foi possível terminar à hora estipulada, não se tornando 

uma apresentação muito longa nem enfadonha. 

 Por fim, relativamente aos recursos materiais, não existem aspetos negativos a 

salientar, pois foi feita a requisição da sala dos grandes grupos com bastante antecedência, 

conseguindo, assim, usufruir de todo o material que esta sala oferece, necessário para uma 

apresentação deste tipo. Apenas foram levados alguns materiais suplementares, para que o 

lanche fosse mais rico e do agrado dos presentes.    

 

Divulgação  

 

 A divulgação é, sem dúvida, uma parte fulcral do sucesso da apresentação. Para que 

esta corresse da melhor forma e chegasse a todos os convidados estipulados (professores, 

colegas de estágio, orientadores e orgãos de gestão da escola), foi divulgada de diversas 

formas. Em primeiro lugar, foi elaborado um convite eletrónico , convite este que foi enviado a 

todos os professores da escola e orientadores de estágio. De seguida, foram afixados cartazes 

na sala dos professores, como forma de complemento ao convite eletrónico, previamente 

enviado. Foi feita divulgação na rede social mais usada por todos, o facebook, de forma a 

convidar os estagiários de outros núcleos e por fim, foi feito um convite verbalmente a todos 

os professores da escola, de forma a comprometerem-se com a sua presença. 



 Apesar de se esperar mais convidados, devido ao diagnóstico feito antes da sessão, 

este foi um número razoável e bastante completo em termos de representação de diversas 

áreas. 

Autoavaliação da Sessão 
 

Relativamente à apresentação e dinamização, importa afirmar que o número de 

pessoas presentes não correspondeu ao número de pessoas esperado, motivo o qual não se 

parece justificar na forma de divulgação utilizada. No entanto, apesar de este se constituir 

como o aspeto menos positivo da sessão, surgiram vários aspetos dignos de realçar. Em 

primeiro lugar, importa destacar a abertura da sessão por parte da diretora do agrupamento, 

assim o prestígio da sessão realizada. 

No que diz respeito à apresentação propriamente dita, consideramos que esta foi 

bastante positiva, existindo a preocupação de dividir equitativamente o tempo de exposição 

de cada um dos estagiários, de uma forma articulada e sequencial. Por outro lado, existiu uma 

clara preocupação em transmitir a informação de um modo claro e firme, procurando recorrer 

a exemplos concretos. Ao nível da dinamização, este foi um ponto alto da sessão, dado que a 

grande maioria dos presentes se envolveu no debate, referindo situações passadas, assim 

como o surgimento de propostas. Deste modo, o objetivo para esta parte da sessão acabou 

por ser concretizado, uma vez que se mobilizou os presentes para o debate em torno do tema 

apresentado. 

Por fim, foram entregues questionários de satisfação aos presentes, de modo a aferir 

acerca da qualidade da sessão a vários níveis. Desta forma, os resultados obtidos encontram-

se no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Resultados dos Inquéritos de Satisfação 



Com base na análise do gráfico anterior, podemos afirmar que para os vários 

elementos de avaliação, os resultados são extremamente positivos, sendo que a categoria 

“Muito Satisfeito” é a mais evidente para cada um dos itens em análise. Estes resultados vêm 

suportar a nossa opinião acerca do modo de como decorreu a sessão. Como aspeto negativo 

apenas há a salientar a opinião negativa de um participante ao nível da pertinência do estudo. 

Sugestões 
 

Como aspetos a melhorar seria interessante ampliar a amostra para todas as escolas 

do agrupamento, uma vez que o tema estudado, e de acordo com a atual legislação, as escolas 

deverão conjugar esforços no sentido de articularem entre si o currículo e os conteúdos. 


