
Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

2012/2013 

 

Balanço da Sessão de 

Apresentação do Trabalho 

de Investigação Ação   
“Medidas Avaliativas – Qual 

o Clima Resultante?” 
 

 

 

 

 

 

  

Professores: 

Maria Martins 

Ana Cristina Carvalho 

Francisco Pulawski 

Fátima Saraiva 

Professor Estagiário: 

Diogo Andrade 

Filipe Cara Nova 

João Roseiro 

João Santos 

Mafalda Carapeto 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

2012/2013 

1 

 

Índice 

Índice de Ilustrações ......................................................................................................... 1 

Abreviaturas...................................................................................................................... 2 

Introdução ......................................................................................................................... 3 

Organização ...................................................................................................................... 4 

Estrutura ........................................................................................................................... 5 

Nível de comunicação da apresentação ............................................................................ 6 

Qualidade do debate ......................................................................................................... 6 

Qualidade global do seminário ......................................................................................... 7 

 

 

Índice de Ilustrações 

1 - Adequação do Tempo do Seminário ........................................................................... 4 

2 - Organização do Seminário .......................................................................................... 5 

3 - Estrutura da Apresentação ........................................................................................... 5 

4 - Nível de Comunicação da Apresentação ..................................................................... 6 

5 - Qualidade do Debate ................................................................................................... 7 

6 - Qualidade global do Seminário ................................................................................... 8 

 

  



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

2012/2013 

2 

 

Abreviaturas 

 

EBSC – Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

NEFMH – Núcleo de Estágio da Faculdade Motricidade Humana 

NEULHT – Núcleo de Estágio da Universidade Lusófona 

AEC – Agrupamento de Escolas de Carcavelos 
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Introdução 

 O presente documento consiste no balanço da sessão de apresentação do trabalho 

de investigação-ação desenvolvido pelos núcleos de estágio da Faculdade de 

Motricidade Humana (NEFMH) e Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias (NEULHT) em torno da temática: “Medidas Avaliativas – Qual o clima de 

trabalho resultante?”.  

 A sessão decorreu no dia 8 de Maio, no auditório da Escola Básica e Secundária 

de Carcavelos (EBSC) e contou com a afluência de 26 pessoas. A sessão foi estruturada 

segundo uma apresentação expositiva do trabalho desenvolvido e seus resultados e 

posterior dinamização de troca de ideias entre os presentes.  

 O balanço será então construído de acordo com as avaliações por nós 

percecionadas e de acordo com as avaliações prestadas pela assistência, através dos 

questionários providenciados para o efeito. Desta forma, será feito um balanço da sessão 

segundo a sua organização, estrutura, nível comunicativo, qualidade do debate e 

globalidade.  
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Organização 

 No que toca à organização da sessão, e concretamente para a divulgação da 

mesma, esta foi mais direcionada para o contexto escolar, ou seja, professores da escola. 

Nessa medida, esta poderia e deveria ter sido alargada aos outros núcleos de estágio e 

respetivos orientadores para que pudéssemos abranger uma maior população-alvo. 

Outro ponto que iria valorizar a sessão passava pela realização de um momento 

de convívio, num clima informal, após o términus da sessão. Este momento poderia ter 

reforçado a partilha de ideias entre os convidados e os preletores, transmitindo, por 

exemplo, algumas sugestões ou dificuldades sentidas na realização do trabalho. 

Por outro lado, numa perspetiva positiva da nossa sessão, a colocação de 

panfletos nas mesas da assistência contribuiu para um melhor acompanhamento da 

apresentação por parte dos convidados, facilitando a compreensão do tema e dos 

objetivos do nosso trabalho. 

Ainda no que concerne ao tempo da sessão, consideramos que este foi adequado, 

tornando a apresentação clara e objetiva. Este aspeto é corroborado pela opinião dada 

pelos professores, aquando da avaliação da sessão. 

De uma forma global, os convidados apresentaram uma apreciação positiva da 

apresentação do trabalho. 

 

 

1 - Adequação do Tempo do Seminário 

 

40% 

60% 

Adequação do Tempo do Seminário 

Insatisfatório Adequado Bom 
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2 - Organização do Seminário 

Estrutura 

 No que diz respeito à estrutura da apresentação, consideramos que a presença de 

um convidado especial que estivesse associado à temática em questão teria sido uma 

mais-valia na sua concretização. Seria importante esta experiência como forma de 

consolidar os conteúdos apresentados. 

 Relativamente à apresentação do trabalho, consideramos que aquando da 

divulgação dos resultados, esta foi demasiado rápida, dificultando o entendimento dos 

convidados.  

 

3 - Estrutura da Apresentação 

 

25% 

75% 

Organização do Seminário 

Insatisfatório Adequado Bom 
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Nível de comunicação da apresentação 

De uma forma global, o nível de comunicação da apresentação foi positiva, 

sendo que por vezes esta foi um pouco célere. 

 

 

4 - Nível de Comunicação da Apresentação 

Qualidade do debate 

No que diz respeito à qualidade do debate, destacamos a forma como este foi 

conduzido, pois conseguimos proporcionar uma participação ativa e organizada por 

parte de todos os convidados. Acrescenta-se ainda o facto da presença do diretor da 

escola ter sido importante, pois houve a possibilidade de verificar os resultados obtidos 

e retirar algumas conclusões que foram partilhadas com os presentes. 

5% 
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Nível de Comunicação da 

Apresentação 
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5 - Qualidade do Debate 

Qualidade global do seminário 

De uma forma global, consideramos que houve pouca adesão por parte dos 

professores da escola. Cremos que esta falta de comparência esteve relacionada com a 

divulgação da apresentação, pois esta foi realizada com pouco tempo de antecedência. 

Contudo, colocamos cartazes e enviamos um e-mail a todos os professores da escola. 

Para além destes aspetos, foram também distribuídos flyers (60) de divulgação da sessão 

aos professores à sua entrada para a escola no dia antecedente à apresentação. 

No entanto, o auditório da EBSC acabou por se compor (26 pessoas), fruto da 

presença de colegas estagiários da FMH.  

No final da sessão, o feedback dos presentes foi bastante positivo. Recebemos 

bastantes elogios e foi reconhecido mérito pelo trabalho realizado. 

A utilização dos dados conseguidos no trabalho promoveu um debate bem 

construído e interessante para os presentes. Desta forma, o debate revelou-se bastante 

pertinente e, também, aceite por parte de todos os convidados, uma vez que não se 

verificaram reações menos positivas à nossa apresentação.  

Esperamos ainda que os dados obtidos no nosso trabalho possam contribuir para 

um melhor funcionamento da medida implementada, assim como proporcionar um 

melhor clima de escola. 

 

35% 

65% 

Qualidade do Debate 

Insatisfatório Adequado Bom 
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6 - Qualidade global do Seminário 

 

30% 

70% 

Qualidade global do Seminário 
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