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UMA ESCOLA DE TODOS E PARA TODOS 
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A Equipa de Autoavaliação, no presente ano letivo 

continua a dar a conhecer a toda a comunidade 

educativa a sua atividade.  

Os boletins informativos pretendem-se constituir como 

mais uma estratégia de disseminação de informação e de 

apropriação de conhecimento que permita (re)pensar a 

ação pedagógica e organizacional do AE Tomaz Ribeiro.  

O Boletim Informativo n.º 7 pretende dar a conhecer a 

toda a comunidade educativa o grau de satisfação e 

impacto da implementação da Semana UBUNTU. Foi 

dinamizada por um grupo de professores do AE que 

tinham recebido formação para o efeito e contou com a 

presença de uma dinamizadora UBUNTU/IPAV. Teve 

como público-alvo 19 alunos do 7.º ano das diferentes 

escolas do AE. 

A filosofia Ubuntu pretende que cada um aprenda a 

descobrir-se, a si e ao outro, comunicando-se, 

relacionando-se, preservando e potenciando a 

singularidade de cada um. Esta iniciativa teve como 

finalidade capacitar os jovens envolvidos para a ética do 

cuidado, onde cada um se considere responsável por 

cuidar de si, dos outros e do planeta.  

A semana UBUNTU foi organizada pelo AE em parceria 

com o IPAV – Instituto Pe. António Vieira. 
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Avaliação do grau de satisfação e impacto da “Semana UBUNTU” 

Semana UBUNTU 

Público-alvo: 19 alunos do 7.º ano das diferentes escolas do AE 
 

N.º total de alunos envolvidos= 19 N.º total de respostas= 19 % de respostas= 100 % 

 

 

 

       Avaliação de impacto, das competências relacionadas com os pilares Ubuntu:   

 

Apresentação de dados - (facultados pelo IPAV) 

Avaliação qualitativa da Semana Ubuntu (escala de 0 a 10) 

Dinâmicas e Reflexões – 9,3 

Avaliação global da semana – 9,9 

Utilidade da formação Ubuntu para a vida pessoal – 9,9 

Alguns exemplos de aprendizagens que os alunos destacaram: 

" Acreditar no meu potencial" 

"Autoconhecer-me, ser resiliente, ser empático" 

"Cooperar, coordenar, liderar, autoconhecer" 

"Ser uma pessoa melhor e ajudar os outros" 

Outros testemunhos que os alunos registaram (alguns exemplos): 
 

"Foi incrível e queria que se repetisse outra SEMANA UBUNTU com outras atividades" 
 

"Gostei muito e espero voltar a ter oportunidade de voltar à semana Ubuntu"  
 

"Adorei a experiência, gostava de a repetir de novo" 
 

"Eu não tenho palavras para descrever o quanto gostei desta semana " 
 

Pilares UBUNTU 
• Autoconhecimento: 

36% 

• Autoconfiança: 
34% 

• Resiliência: 
24% 

• Empatia: 
22% 

• Serviço: 
25% 
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Algumas considerações: 
 
 

1. Os alunos envolveram-se nas diferentes dinâmicas/atividades de forma empenhada e colaborativa; 

2. Verificou-se um crescente espírito de interajuda, união e de pertença ao grupo; 

3. A avaliação qualitativa da semana Ubuntu, reflete, claramente, esse grau de satisfação e envolvimento; 

4. Todos os testemunhos dos alunos transmitem o seu agrado pela participação na semana Ubuntu; 

5. Relativamente ao impacto da Semana Ubuntu, regista-se um significativo incremento das competências 

relacionadas com os pilares Ubuntu: autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e serviço. 

 

Considera-se que:  

 

• As dinâmicas inscritas na Semana UBUNTU, alicerçadas em 5 pilares estruturantes: autoconhecimento, 

autoconfiança, resiliência, empatia e serviço, constituíram-se como uma ferramenta agilizante para o 

desenvolvimento do Plano de Recuperação das aprendizagens – Escola+ 21/23, eixo Ensinar e Aprender, áreas de 

intervenção: Inclusão e Bem-estar e Leitura e Escrita; 

• Sugere-se que seja analisado, em sede de CP, a viabilidade/pertinência de esta dinâmica ser implementada no 

próximo ano a outros alunos e/ou faixas etárias. 

 

 

                                                      A equipa restrita de autoavaliação do AE  


