
  

 

Boletim Informativo nº9 

Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas 
de Tondela Tomaz Ribeiro 

 

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 9 pretende dar a conhecer a 

toda a comunidade educativa o grau de satisfação e 

impacto da implementação das ações de formação para 

professores “Ensinar e aprender fora da caixa” e 

“Atividades no Museu do Caramulo”. 

Estas ações de formação tiveram como público-alvo os 

professores do Agrupamento e pretendiam dar a 

conhecer algumas práticas pedagógicas inscritas no 

Projeto Âncora adaptadas ao contexto educativo. 

Foram preparadas e dinamizada, pelos professores que 

frequentaram os cursos de formação no estrangeiro 

Erasmus KA1 - Projeto Âncora. 
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Avaliação do grau de satisfação e impacto das ações:  

“Ensinar e aprender fora da caixa” e “Atividades no Museu do Caramulo” 

“Ensinar e aprender fora da caixa” e “Atividades no Museu do Caramulo” 

Público-alvo: Professores de todos os níveis de ensino do Agrupamento 

N.º de participantes 33 N.º de respondentes 22 % de respostas = 66,7% 
 

Apresentação de dados 

 

1. Indique as ações em que participou.                                                         2. Do ponto de vista profissional 
                                                                                                                                     considera os temas abordados:      

 
 

 

 
 
 

 
 

 

3. Apoio prestado pela equipa organizadora:                                                  4. Adequação dos materiais utilizados: 
     
                                                                      

 
 
 
 

 
 
5. Impacte das ações de formação:                                                                  6. Implementação da metodologia  

                                         "Education Outdoor the Classroom" 
 
 

 
 
 

 
 

 
7. Comentários ou sugestão de futuras ações a dinamizar pela Equipa Erasmus+: 

 

- Criar roteiros e percursos de aprendizagem que incluíssem as diversas escolas do agrupamento ( incluindo diferentes 

parcerias) que possam pôr em prática diversas aprendizagens ao longo de todo o ano letivo e que permitam ao mesm o 

tempo conhecer o território e suas potencialidades para o melhor recriar/ recri@r;  

- Criação de um calendário anual do AE que leve os alunos a conhecer as escolas/lugares do AE e suas especificidades 

com vista à criação de uma cultura de agrupamento em que as expressões linguística, sócio-humana, científica e artística 

se unissem numa só sinergia; 
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Algumas considerações: 
 

1. A quase totalidade dos participantes considera que os temas abordados foram bastante pertinentes em   

termos profissionais; 

2. Todos os professores referem que o apoio prestado foi totalmente adequado e que os materiais estavam 

totalmente adequados (19 respondestes) ou adequados (3 respondentes) aos assuntos em exploração; 

3. A maioria dos participantes (59,1%) considera que as ações de formação foram espaços de verdadeira 

aprendizagem e perceberam totalmente a importância da aprendizagem fora da sala de aula (Education 

Outdoor the Classroom), pretendendo implementá-las num futuro próximo com os seus alunos (76,2% dos 

respondentes. 

 

É nosso entender que: 
 

1. Estas iniciativas devem continuar a ser dinamizadas, no entanto sugere-se que seja repensada a forma de 

envolver mais professores uma vez que se constituem como espaços de aprendizagem e de trabalho 

colaborativo de extrema relevância; 

2. Sugere-se que se envolvam/corresponsabilizem os coordenadores de departamento nesse trabalho de 

proximidade e envolvência dos professores do AE nestas iniciativas; 

3. Pensar na viabilidade e pertinência de se criar um portefólio digital ilustrativo/representativo das 

metodologias exploradas e passíveis de serem aplicadas no nosso contexto educativo/agrupamento; 

4. Sugere-se que a equipa Erasmus KA1 - Projeto Âncora, analise a viabilidade de se proceder a ações de 

formação não só de caráter geral, mas também a nível de áreas disciplinares, adaptando os instrumentos e 

metodologias de trabalho às essas especificidades curriculares; 

5. Propõe-se que o processo de partilha de experiências a nível Erasmus KA1 não se consubstancie apenas a 

ações de formação isoladas, mas sim que o processo seja acompanhado, monitorizado e avaliado ao longo do 

ano pela supracitada equipa. 

 

                                                                                                                        A Equipa Restrita de autoavaliação. 

- Continuar/repetir – 3 respostas; 

- Foi uma tarde diferente, fez-me bem. Gostei muito da partilha e da dinâmica; 

- O passo seguinte será a Equipa Erasmus obter a acreditação das ações; 

- Adorei a ação sobre Outdoor Education em maio e gostava de poder ter ido à do Caramulo! Gostaria que as ações 

continuassem no próximo ano letivo, pois são momentos de aprendizagem que nos enriquecem profissionalmente 

e, também, pessoalmente. Fazem-nos evoluir e pensar para além da sala de aula, estimulam a nossa criatividade e 

motivam. Sentimo-nos mais apoiados e próximos uns dos outros, dando-nos coragem para pensarmos "fora da 

caixa" e levar outros "mundos" aos nossos alunos. OBRIGADA:); 

- É meu ver as ações outdoor são as mais adequadas para os dias que correm em que os alunos passam muito tempo   

em sala de aula; 

- Podíamos aprofundar estas ações, pois penso que há muito mais que pode ser explorado dentro destas temáticas; 

- Mais ações que envolvam maior envolvimento dos docentes do agrupamento. 


