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Apreciação do Fórum 1 

 

O Fórum 1 decorreu de acordo com o planeamento da sessão apresentado 

[apresentação dos participantes nome e concelho/Escola; exploração da apresentação 

com interação, perguntas e respostas; trabalho em grupo; apresentação e debate; 

avaliação (questionário menti)]. 

 Compareceram 23 participantes de diversas instituições educativas, quer públicas 

quer particulares, e de diferentes distritos. 

Entre os docentes de educação pré-escolar e de primeiro ciclo, compareceram colegas 

de outros ciclos, a exercer funções em escolas básicas de primeiro ciclo e jardim de 

infância. 

Durante as 2h de duração do fórum, e à medida que ia sendo explorada a 

apresentação sobre o funcionamento do programa, os participantes foram 

partilhando, entre si e com a moderadora, as dificuldades e dúvidas sentidas em cada 

passo. As principais foram a constituição do conselho eco escolas (número de 

participantes, diferenciação dos mesmos,…), função e dinâmica do conselho, aplicação 

da auditoria e questionário aos alunos e apuramento dos respetivos resultados (e 

consequentemente preenchimento da plataforma), e elaboração do plano de ação. 

Optou-se por elaborar um plano de ação em conjunto, tentando que cada item do 

documento ficasse o mais clarificado possível.  

Por haver dúvidas em cada um dos itens, escolheu-se apenas um tema para a 

planificação: Espaços Exteriores. Houve algum debate na definição da problemática e 

das estratégias, no sentido em que se procurou perceber se estes dois itens devem ser 

abrangentes ou ter definido com precisão o seu enfoque.  

Surgiram dúvidas na definição de recursos, pois considerou-se a possibilidade de 

distinguir recursos humanos e materiais, do item participantes envolvidos. 

Também  se constatou algum debate na co-relação entre objetivo- meta- indicador. 

Cada participante registou num documento individual o trabalho realizado em 

conjunto. Este foi ainda partilhado e aferido, posteriormente por e-mail, entre os 

participantes presentes que deixaram o seu contacto, em formato Excel. 

 No que diz respeito à avaliação do fórum através da aplicação www.mentimeter.com, 

alguns participantes tiveram dificuldade em aceder à mesma.  

http://www.mentimeter.com/
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Temas Diagnóstico Objetivos Metas Ações e Atividades 

Previstas

Recursos Intervenientes Calendarização Avaliação: Indicadores Avaliação: Instrumentos

crianças docentes n.º de jogos desenhados Fotografias (antes, durante e 

depois)
Docentes e 

Assistentes 

Operacionais

Assistentes 

Operacionais

Alteração da folha de 

planificação

Projeto

Pais Pais Todas as turmas têm as 

regras afixadas na sala

Definição das regras

Junta de 

freguesia

Junta de 

freguesia

N.º de participantes e 

diversidade

Questionário de parcerias

CM CM Nº de alunos que 

responderam

questionário de execução da 

atividade

tintas N.º de alunos que acharam 

positivo

questionário de 

desenvolvimento da atividade

pinceis

regras 

fita métrica

2.º e 3.º Período

n.º de alunos a participar 

nos jogos e que utilização 

fazem…

questionário a quem vigia os 

recreios (AO)

Espaços 

Exteriores

Espaço não 

é atrativo 

para as 

crianças.

Melhorar a 

relação da 

criança com o 

espaço exterior.

Melhorar o 

espaço.

50% dos 

alunos 

utilizarem o 

espaço.

Ter 3 jogos 

desenhados 

no chão.

Os professores 

utilizarem o espaço 

exterior como 

espaço de 

aprendizagem.

Pôr as crianças a 

pintar os jogos e a 

brincarem com os 

jogos.

Desenhar o jogo da 

macaca, do galo e 

do caracol.


