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RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

NO FIM DESTE DIA…
O que esperava e encontrei:
Partilha
Muita e boa partilha
- novas relações de laços sociais
- partilha de conhecimentos e materiais pedagógicos
Simpatia, empatia, "calor" e muitos "tesouros". Adorei a dinâmica inicial
Logística/organização
Dinâmicas de grupo para quebrar o gelo/simplicidade
Boa vontade, simpatia
Partilha de experiências
Força para continuar a renovar
Saber olhar!
Boa disposição, simpatia, partilha
Não esperava nada. Vinha à descoberta
Partilha de experiências
Força para continuar a renovar
Saber olhar!
- Um ambiente de partilha e convívio
- O renovar da utopia de que é possível transformar o mundo através da educação
- Uma pluralidade de experiências, perspetivas
-...... e fluidez criativa
Pessoas, organizações e escolas comprometidas com a transformação e democratização das escolas
Fui encontrando...
Partilha, bom ambiente, informação
Partilha
Envolvimento
Preocupação em fazer mais
Troca de experiências variadas
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encontrei envolvimento e partilha
A partilha de experiências e de formas diferentes de pensar
Partilha de informação
Boa organização
Uma boa organização, energia positiva e motivação
Encontrei esperança...
Pessoas
Partilha, vontade de agir, acolhimento, rede, alegria
Aprender e conhecer novas experiências do terreno. Encontrei partilha e boa energia. Pessoas especiais.
Sentir um pouco das visões atuais dos participantes acerca da escola (como está e como deve vir a estar)
Projetos inovadores
Pessoas inspiradoras e empenhadas na mudança
Hábitos de conversa improdutivos - vozes fortes, vozes suaves, pessoas boas também
Partilha, emoções, espontaneidade, empenho
Pessoas com as mesmas preocupações e entusiasmo
Sim, encontrei vontade em fazer melhor
Sim, encontrei bastante
Diferentes pontos de vista e troca de experiências e ideias
Partilha de ideias
Partilha de experiências, de situações, de anseios e de esperança. Boa disposição
Informações sobre a ECG - a sua ação a nível nacional
Partilhas práticas / ideias de mudança
Partilhas de/e experiências
Encontrei mais projetos com denominadores comuns e por isso gostei muito. Havia um objetivo de convergência!
Pistas de trabalho. Desafios pessoais (e não só profissionais). Bons comunicadores. Associações e entidades com trabalho feito!
Não trazia expectativas... só abertura de pensamento
Encontrar pessoas novas e diferentes com opiniões sobre assuntos dos quais nunca tinha pensado ou
tinha opinião diferente
Conhecer práticas diferentes
Partilha de experiências de cidadania, ideias para o plano de cidadania da minha escola
Ideias e partilhas
Informações, surpresa e saber
Dinâmicas participativas
Esperava encontrar amigos e amigas e encontrei
Uma boa discussão sobre o tema com abertura de novas perspetivas
Emoção, Exemplos práticos, Esperança
um espaço de discussão participativa
ambiente agradável, dinâmico e de aprendizagem e partilha
Uma reflexão conjunta sobre a participação nas escolas
Partilha de ideias
Partilha
Reflexão, diferença, partilha
Amizade, companheirismo
Partilha
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Nada de inesperado. No entanto isto não significa insatisfação, mas o contrário. Foi bom participar
Conhecer novos projetos, estabelecer ligações

O que não esperava e encontrei
- tanta camaradagem e tanta partilha e disponibilidade
- em dar "tanto exercício físico"
O ComParte
"Testemunhos dos alunos"
Voz dos alunos - objeto de reflexão!
Boa energia
Muito gente jovem que não são professores
Interesse/participação genuína da tribo
Ser capaz de me expor
Dinâmicas divertidas de grupo
Uma reflexão relativamente às minhas características enquanto professora
Conhecer novos projetos e pessoas que neles estão incluídas
- Tanta gente vir e participar
- a exposição que se encontrou na ESELx e que, sem querer, complementou este encontro
Jogos, um ambiente descontraído e convidativo para interagir de corpor inteiro.
❤ + Espaço para feedback e avaliação do encontro!
olhares tão diferentes e todos empenhados
Reforço positivo, identificação
Estruturas escolares ainda muito rígidas nas questões de cidadania e envolvimento dos alunos
Diversidade de temas relevantes na cidadania
Outras pessoas
O ambiente acolhedor e a dinâmica do encontro
Ambiente maravilhoso e saudável (encontrei)
Dinâmicas diferentes
Dinâmicas de grupo
Participação dos alunos
Cooperação, empatia, maravilhamento e uma vez mais esperança...
Sintonia na definição do futuro da educação
Música
Alegria e boa disposição
Inspiração
Muitas atividades dinâmicas e de interação entre os participantes
A ordem dos cidadãos
Intenção real de trazer mais participação real nas escolas
Descontração inicial (na manhã e ao início da tarde) foi estimulante e bem conseguido
Várias dinâmicas de grupo
Exemplo de tantas dinâmicas de grupo para voltar a fazer
Dinâmicas de grupo constantes
Tanta gente interessante e interessada na mudança (maior participação e mais democrática)
Grande abertura para escutar e partilhar
Muitos jovens interessados
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Dinâmicas de grupo
a atividade inicial; não vinha preparada para "tanto movimento" e exposição
Superou as minhas expectativas, apesar de vir de coração aberto
Um elevado grau de "informalidade"/interação.
A oficina ComParte - trabalho fantástico!
Uma realização pessoal de que o ensino pode e der ser mais dinâmico
Animações práticas com todos os participantes
Boa disposição
Participação ativa
Novos projetos
Mais pessoas com vontade de fazer caminho e mais jovens (superior número) do que esperava
Novas e surpreendentes abordagens
Tanto entusiasmo
Boa disposição, jovens inspiradores
muitas iniciativas diferentes e energia para questionar, mudar e construir uma alternativa educativa democrática de forma coletiva
conhecimento da Academia de Líderes Ubuntu, que penso ser de extrema importância não apenas para a
comunidade escolar, como também para a sociedade em geral
Algumas metodologias/experiências muito interessantes
Abertura
Animação, Muita simpatia e acolhimento
Momentos para refletir posteriormente
Animação
Professores tão motivados

O que esperava e não encontrei
Nada a registar
mais partilha de conhecimentos
Alguma formalidade
Palestras mais formais
Grandes palestras sobre legislação (ainda bem que não encontrei!)
Aprofundar o conhecimento de algumas propostas educativas apresentadas
Nada... vim aberta sem grandes expectativas. Portanto encontrei tudo!
A felicidade
Que fosse um pouco mais do mesmo, focar mais o tema
Uma entidade académica para de uma forma filosófica abordar este tema tão pertinente
Uma visão descompartimentada da escola
Ideias pré-concebidas
Ter acesso a mais workshops / conhecer melhor os vários projetos
Maior aprofundamento dos problemas e oportunidades nas escolas do presente
Convidar algum especialista da matéria de modo a contextualizar e articular com os workshops
Não consigo descobrir
Uma oficina da tarde mais prática (MEM)
Mais jovens (alunos, pais, professores...)
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Propostas de ação
Mais comunicações "formais" (o que até é positivo)
Maior sistematização dos trabalhos (dos diferentes espaços) para chegar aos diferentes participantes
Aprender como fazer que um professor note e goste de mim enquanto aluno
Alguma sistematização dos trabalhos realizados ao longo do dia, nem sempre de form completa e mais
informativa
Palestras meramente teóricas
Pessoas conhecidas
Bases mais cientificamente fundamentadas
Continuidade
Nada a assinalar
Um pouco mais de espaço maturativo
Palestras
mais participação de outros agentes da comunidade educativa para além de professores
Uma dinâmica diferente da que é habitual. Houve atividades que promoveram um ambiente descontraído
e facilitaram a comunicação
A oficina Escola da Floresta onde fui, foi pouco explicativa (muitos exercícios, pouco conteúdo)
Encontrei mais do que esperava
+ saber científico
Mais conhecimentos sobre os projetos
Partilha de experiências (concretas)
+ tempos de convivência

O que levo na minha bagagem para desenvolver e explorar nos próximos meses é
- a vontade de conhecer melhor a escola moderna
- esperança
- vontade de mudar atuações
- ler as recomendações dos prós
- escutar mais os estudantes
Replicação de experiências multidimensionais
novos jogos
Maior vontade de sair da sala de aula com os miúdos
Escolas Ubuntu (expectativa esclarecida)
Nada
Olhar nos olhos! Envolver, Aproximar
motivação e mais conhecimentos, ideias novas
dar mais atenção ao estado emocional dos alunos
vontade de desenvolver novas dinâmicas, contactos
Ser-nos disponibilizado (online ou não) possibilidade de maior interação com as organizações intervenientes
Contatos de pessoas com quem desejo continuar me conectando e colaborar.
+ Referências e possibilidades de me unir à Redes.
perguntas... alguns caminhos... QUERO EXPERIMENTAR
Ouvir ainda mais os jovens, procurar nunca descurar o lado humano da interação professor/aluno
+ dinamismo de grupo
+ envolvimento por parte dos alunos
experiências relevantes para adaptar e incluir nas minhas práticas
A mudança para uma educação mais interventiva e participativa
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ideias partilhadas por alguns participantes
Informação
Sentimento muito positivo
Ação
Ideias
Ideias fabulosas
ligações, pessoas, contactos
Tanto para refletir. Tantos projetos magníficos para conhecer. Uma vontade enorme de continuar
Inspiração e curiosidade pelos vários projetos inspiradores
Integração das abordagens da Escola da Floresta à educação nos projetos em que estou envolvido
O caderno do ComParte
Muitos contactos
Continuar a perceber os alunos nas suas emoções/inteligência emocional
(Ainda mais) vontade de trabalhar a cidadania
Experiência, conhecimento, partilhar
tantas, tantas coisas
Ideias, vontade de agira, de transformar
É possível fomentar uma Escola realmente democrática com a participação de TODOS!
motivação, inspiração, maior abertura para projetos e vontade de partilhar
Sensibilizar os meus alunos, colegas e funcionários para a participação para evitar as alterações climáticas
Tentar utilizar a metodologia da Escola Moderna
exploração de atividades - adorei o "morcego e traça"
Caminhar num transformismo pessoas contagiante e agregador. Ver sempre formas de cooperar.
Muita inspiração para fazer "diferente", para arriscar...
O "guia" dos prós
Contactos, ideias e a perceção de que não estou sozinha
Espírito crítico mais forte em relação ao ensino e seus métodos
Contactos de organizações que podem dar-me informação
Implementação de uma verdadeira "participação"
Inspiração e vontade
Motivação e reflexão
Partilha informações, práticas das escolas
Muitas ideias
Atividades/dinâmicas que desconhecia
Projetos
...são uma série de experiências sobre o que significam os processos participativos e mais ferramentas
para perceber qual a minha contribuição neste processo e na sociedade civil
O desejo de conhecer mais aprofundadamente certas temáticas, nomeadamente, fazer formação na oficina onde me inscrevi "...Ubuntu"
A necessidade de haver mais alegria nas escolas
Dar e receber
Mais envolvimento/partilha com os alunos, responsabilizando-os
Continuar interessado nestes temas
Motivação "para motivar" e apelar à participação
Sabedoria para pequenas ações (greve climática) próprias para ajudar a preservação da terra
Mais uma troca de experiências
Mais oxigénio para trabalhar
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Melhor conhecimento do contexto das escolas.
Vontade de mobilizar

As sugestões que deixo para melhorarmos futuros encontros são
As oficinas serem um pouco mais longas assim como as sínteses finais
Gostei muito
O encontro, como sempre, foi muito bom. Obrigada por todo o empenho da organização
Continuação do evento - Encontro Nacional! Parabéns pelo evento! Parabéns à equipa e rede ECG
Mais variedade de temáticas para podermos explorar
Obrigado!
Menos tempo em dinâmicas de grupo que todos já fizemos e conhecemos. Mais conhecimento
Integrar alunos nos workshops
Já as deixei no mural...
Mais tempo...
Penso que o tempo da manhã devir ter sido melhor aproveitado. Soube a pouco
Continuar a inovar! 😊
Porque não juntar os jovens?
Divulgação pelas escolas
Distribuição geográfica dos encontros (Norte,Centro,Sul)
Haver sempre um convidado exterior à rede que faça uma reflexão teórica sobre a temática
Continuação do bom trabalho
Continuarem
Juntar adultos e jovens nos grupos/partilhas de reflexão
Poder participar em mais do que um projeto
Aumentar a duração do Encontro para, no mínimo, 2 dias, de forma a dar mais tempo e espaço para conversas e construção de visões sobre a educação e a escola e para aprofundar a partilha de experiências
entre os participantes
Video da RedeECG c/som
Um momento para aprender ferramentas de colaboração
Criar um painel temático de modo a colocar as questões-problemas na ótica do ministério da educação,
das escolas (professores e alunos) e meio académico
Apesar das dinâmicas de grupo serem interessantes, penso que seria útil participar em mais do que uma
oficina/workshop
Não sei
Convidar diretamente professores, escolas. Quem participa é quem normalmente tem vontade de mudar,
mas era importante trazer quem tem mais resistência à mudança
Participação dos jovens nos grupos. Seria bastante interessante e proveitoso
partilha de práticas (dar mais tempo)
Continuação dos objetivos propostos de convergências e não-violência
"Espalhar" os jovens pelos diferentes grupos
Reduzir o número de intervenções (programa) para potenciar mais os que participam (oradores/entidades)
Diminuir tempo para almoço
Continuar o bom trabalho!
As oficinas da manhã estiveram condicionadas pelo tempo e quando surgiu o debate e troca de ideias
fomos convidados a ir almoçar. Sugiro o dobro do tempo. A partilha é importante
Uma melhor descrição do que os vários workshops para escolha mais acertada quanto aos interesses
Enviar, após o evento, informação sistematizada das conclusões do dia, por mail para os participantes
(não sei se vão fazer)
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Disponibilização de caixotes para separação dos resíduos
Novas visões e utopia
Continuem! Procurar forma mais estimulante de apresentação síntese das oficinas
Nada a assinalar
Nem sei bem... Parabéns!
2 dias em vez de 1, mais projetos práticas e possibilidade de conhecer mais do que um
que houvesse mais diversidade de participantes, que houvesse uma maior representação da comunidade
educativa
Neste momento, nada me ocorre, pois gostei de tudo
Não por culpa nossa - mas os copos do café ao almoço eram de plástico (e não permitiam usar de loiça
por questões de logística)
Mais tempo...
Convidar + oradores com experiências pedagógicas e científicas capazes de partilhar saberes/práticas;
Divulgar o encontro através das direções dos agrupamentos/escolas para chegar a maior número/todos os
professores
Partilha de práticas na área da cidadania, desenvolvidas nas escolas, autarquias, comunidades...
Que convidassem pessoas com mais formação, sobre os devidos temas
Tudo ótimo

