
Avaliação final dos Projetos de Intervenção Educativa na Freguesia 

 

Tendo em conta o final do mandato apresentamos um breve resumo da avaliação final 

dos dois principais projetos da Ação Educativa na Freguesia: 

 

- Apoio à docência das expressões nos Jardins de Infância (JI) 

Desde que foi implementado, em 2014, para além do feedback contínuo dos próprios JI 

e dos professores da Freguesia que em co-docência desenvolveram as áreas expressivas 

–musical, fsico-motora e dramática-, no final de cada ano letivo a Junta reuniu com as 

educadoras responsáveis pelas crianças, para fazer a avaliação final do ano e, 

posteriormente, transmitir aqueles docentes a informação, de modo a melhor 

prepararem o ano seguinte. 

  

No final de 2016/17 não foi diferente e após a reunião, que ocorreu a 19 de julho, ainda 

houve lugar a um convívio especial! 

Em cada ano foram abrangidas perto de duas centenas e meia de crianças, constituindo 

mais de dezena e meia de turmas dos 8 JI da rede pública da Freguesia envolvidos: 

Alfarazes; CES; B. do Pinheiro; B. da Luz; Sé; Guarda- Gare; Lameirinhas; Póvoa do Mileu. 

Partilhamos o resumo da avaliação final realizada junto das educadoras: no geral o 

feedback foi sempre bastante positivo em todos os JI. 

O projeto foi elogiado pelos educadores e encarregados de educação, tendo sido 

sempre expressa a vontade de continuidade nos anos letivos seguintes. 

Pois, a docência das expressões por professores com formação específica nessas áreas 

foi considerada uma mais-valia para todos os intervenientes. 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000K2Ve0UAF&t=1


Ficam ainda as sugestões/solicitações referidas no passado mês de Junho, na perspetiva 

de continuidade deste projeto: 

- Mais tempo: para além de 1h/semana/turma/área expressiva, como tem acontecido; 

- Acrescentar Inglês; 

- Projeto Ecológico em articulação com a Quinta da Maunça; 

- Apoiar o custo/entrada das crianças na piscina; 

- Karaté; 

 

- Programa “Estou atento, assim aprendo melhor” no 1ºA do 1º CEB 

Implementado apenas no último ano do mandato, coincidindo com o ano letivo 

2016/17, foi feita a sua avaliação formal, através de questionários a todos os envolvidos, 

a meio da aplicação do programa e no seu final. 

Demos conta da avaliação intermédia, realizada junto dos alunos e professores, no 

Identicidades.  

A avaliação final foi realizada a 9 de junho, após uma sessão formativa aberta a pais, 

professores e outros elementos das respetivas comunidades educativas, cuja síntese das 

respostas agora apresentamos. 

 

Dos 13 questionários respondidos por encarregados de educação 7 afirmaram ter tido 

feedback por parte do filho e 4 não. 

36%

64%

Teve feedback, em contexto familiar, do Programa de Atenção 
pelo seu educando?

Não

Sim

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000K2AMQUA3&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000K2DODUA3


As respostas às questões seguintes foram maioritariamente positivas: 

 

Foram ainda solicitadas sugestões de atividades que “ajudariam o educando a ter mais 

sucesso e/ou melhorias no desempenho escolar”. E, as respostas variaram entre 

- Jogos de concentração; 

- Relaxamento; 

- Meditação; 

- Atividades em grupo; 

- Contato com a natureza. 

 

Da análise aos 18 questionários respondidos pelos professores, verificamos no gráfico 

seguinte que o feedback foi muito positivo e não houve respostas negativas em relação 

a nenhuma questão. 

No geral, o programa só trouxe benefícios para as crianças envolvidas. 
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O programa permitiu o aumento do tempo
de concentração do seu educando na
realização dos trabalhos escolares?

A implementação do programa permitiu
maior motivação do seu educando na

realização dos trabalhos escolares?

As atividades realizadas permitiram uma
melhoria no relacionamento interpessoal e
na gestão de emoções do seu educando?

Muito Sim Não



 

 

Também foi colocada a questão sobre “atividades consideradas úteis para a comunidade 

escolar (alunos, professores, encarregados de educação, assistentes operacionais, 

etc.)”, sendo sugerido: 

- Mindfulness; 

- Aprender a relaxar; 

- Workshop de relacionamento interpessoal na comunidade escolar; 

- Atividades para controlo de emoções, controlo da ansiedade e comportamentos 

disruptivos; 

- Alargar o programa para os outros anos do 1º Ciclo. 
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Aumentou o tempo de concentração dos
alunos?

Permitiu uma melhoria no comportamento
do aluno na sala de aula?

Permitiu melhorar os resultados nas tarefas
escolares?

Permitiram melhoria no relacionamento
interpessoal e gestão de emoções do aluno

no espaço escolar?


