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1. Enquadramento  

A proposta do Projeto “Semear Valores” (SV), para o 1º ciclo, assenta na introdução e 

disseminação da Educação Positiva em comunidades escolares do ensino básico.  

Partimos de um problema, identificado por um conjunto de professores e 

coordenadores de 1º ciclo: 

- As crianças têm dificuldades em desenvolver relacionamentos positivos entre si, 

afetando a qualidade das suas amizades, momentos de lazer e bem-estar. 

Com base nesta necessidade, delineámos uma intervenção que visava promover o 

bem-estar e a cidadania junto dos alunos, refletindo-se em:  

a) relações entre pares mais satisfatórias;  

b) maior autoconhecimento e  

c) mais comportamentos prossociais.  

Consequentemente, para os professores e escolas, a solução propunha:  

a) uma menor necessidade do adulto regular as relações entre as crianças e de intervir 

em situações de conflito;  

b) maior satisfação na relação professor-aluno e  

c) ambientes de escola mais felizes e saudáveis. 

O objetivo deste projeto-piloto é, pois, testar e demonstrar a eficácia de um modelo de 

intervenção holística, o qual pressupõe o envolvimento de toda a comunidade escolar e o 

acompanhamento dos professores na implementação das aulas de Educação para o Bem-

estar e a Cidadania (BEC).  

O projeto desenvolveu-se com base nas seguintes valências:  

- Formação para Professores (Oficina de 50h) e Assistentes Operacionais (Curso de 25h) 

ambos certificados pelo Centro de Formação de Cascais, ao longo do ano letivo. Foram 

trabalhados os temas: virtudes e forças de caráter, competências socio emocionais, 

relacionamentos e emoções positivas (modelo P.E.R.M.A.); 

- Consultoria para Professores (planeamento, orientação e acompanhamento de aulas 

quinzenais de BEC);  

- Inovação e Desenvolvimento (disponibilização de um guia de recursos e apoio na 

conceção de materiais para dinamização das aulas). 
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Tratando-se de um projeto piloto, com a duração de um ano letivo, a sua finalidade é 

verificar se os seus pressupostos “funcionam”, em que condições e que fatores 

influenciam, positiva ou negativamente, o processo. O seu impacto ficará, em larga medida, 

dependente da continuidade do projeto e do modelo de escalabilidade que venha a ser 

posto em prática. 

 

2. Atividades desenvolvidas pelos professores, no âmbito do projeto SV 

Para além da formação, o projeto assentou, essencialmente, na dinamização de aulas 

de BEC pelos professores, com base nos conteúdos da formação dados ao longo do ano. 

Pontualmente, algumas aulas foram dinamizadas pela Equipa SV, sempre articuladas com o 

professor titular. 

Salvo algumas exceções, motivadas por greves da Função Pública e pelo calendário de 

atividades de cada escola, as aulas BEC realizaram-se quinzenalmente. Os professores 

planearam as aulas, com ou sem a ajuda direta da Equipa SV (dependendo da sua vontade 

e necessidade) e dinamizaram as atividades com os alunos, sempre na presença de um 

membro da Equipa SV.  

Disponibilizámos um guia de recursos com atividades estruturadas para aplicar em 

contexto de sala de aula. Porém, assentando o projeto numa perspetiva de co-construção, 

os professores tiveram sempre autonomia para criar ou escolher a atividade a dinamizar, 

desde que o seu conteúdo estivesse diretamente relacionado com os temas da formação.  

A título de exemplo, as aulas que versaram sobre o desenvolvimento das forças de 

caráter, tema amplamente trabalhado com os alunos, foram nas duas escolas muito 

variadas, tendo-se experimentado inúmeras atividades e diferentes metodologias sobre o 

mesmo tema (e.g.: visionamento de curtas; dramatização; teatro de fantoches; dinâmicas 

de grupo; trabalhos de grupos; composição e interpretação de músicas;  elaboração de 

coreografias; gincanas e atividades físicas; caça ao tesouro; contos; expressão plástica; etc.).  

Salientamos a grande motivação e criatividade dos professores para criarem atividades 

com conteúdos e formatos diversos, sempre com o objetivo de promover a descoberta e 

uso das forças de caráter pelas crianças. 

 

2.1. Escola Malangatana 

Nesta escola, as aulas de BEC no 1º e 2º período versaram essencialmente sobre as 

forças de caráter. Os docentes planearam o trabalho por forma a atribuir uma força 

diferente a cada aula. No 3º período, abordou-se a identificação e gestão emocional. 

Como exemplos de atividades realizadas nas aulas, salientamos: 
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- Amigo secreto; 

- Peça de teatro com fantoches, escrita e encenada pelos alunos; 

- Jogos com as cartas das forças (material produzido pelos docentes); 

- Visionamento de filmes e debate sobre as forças e as emoções das personagens; 

- Árvore da gratidão; 

- Jogos para promover o trabalho em equipa, a criatividade e a empatia. 

Alguns eventos escolares, nomeadamente o São Martinho, a Festa de Natal e o 

Carnaval, exploraram intencionalmente as forças de caráter. A lenda de S. Martinho foi 

encenada por todo o staff da escola, dando-se ênfase às forças subjacentes à própria lenda 

(a bondade e a coragem). Na Festa de Natal foram declamados poemas sobre as forças de 

caráter, da autoria dos alunos, e no Carnaval o tema inspirador das máscaras foram os 

valores.  

 

2.2. Escola Bruno Nascimento 

Nesta escola, também se trabalharam nas aulas BEC as forças de caráter no 1º período, 

tendo as docentes optado por abordar um conjunto de forças em simultâneo. O tema foi 

continuado no 2º período, tendo-se introduzido aqui também a identificação e gestão 

emocional, a qual continuou a ser trabalhada até ao final do ano. 

Nesta escola, o Carnaval e a festa de final de ano tiveram igualmente como inspiração 

os temas trabalhados no projeto. No Carnaval, todos os alunos, e suas famílias, foram 

desafiados a criar uma coroa ou chapéu alusivo a uma ou várias forças. Na festa de final do 

ano, cada turma escolheu uma força que a representava coletivamente e apresentou uma 

coreografia relacionada com ela. De salientar que os alunos do 3º ano criaram e 

interpretaram uma canção RAP, cuja letra descrevia as forças que mais identificavam os 

alunos no seu dia-a-dia. 

A título de exemplo, destacamos as seguintes atividades realizadas: 

- Visionamento de filmes e debate sobre as forças e emoções das personagens; 

- Dinâmicas de grupo e reflexão sobre o significado e utilização das forças na vida diária; 

- Jogos com as cartas das forças (material produzido pelos docentes); 

- Atividades de expressão plástica sobre forças e emoções; 

- Exposição em sala de aula das 12 forças abordadas; 

- Dinâmicas com as medalhas das forças (reconhecimento de comportamentos 
positivos, baseados nas forças de caráter); 

- Jogos para promover os relacionamentos, o trabalho em equipa, a persistência e a 
criatividade. 



Projeto Semear Valores  

Escolas Malangatana e Bruno Nascimento, 2018/2019 

 
 

5 
 

 

3. Avaliação  

A avaliação integrou o planeamento do projeto desde a sua elaboração e apoiou-se no 

“modelo lógico” enquanto modelo de projeto: 

 

ATIVIDADES PRODUTOS DIRETOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

(Atribuição/ Contribuição) 

1. Formar todos agentes 

educativos das escolas 

(professores e 

assistentes oper.), ao 

longo do ano. 

2. Apoiar os professores 

na planificação e 

dinamização das aulas 

de bem-estar e 

cidadania (BEC). 

3. Apoiar a melhoria das 

aulas de BEC, através da 

observação e diálogo 

com os professores. 

4. Apresentar o projeto 

aos Encarregados de 

Educação (EE). 

5. Planear o ano letivo 

seguinte com os 

professores e 

assistentes 

operacionais. 

1. 19 agentes educativos 

são formados no tema 

BEC (ativ. 1). 

2. 19 agentes educativos 

avaliam 

positivamente a 

formação (1). 

3. Oito (8) Professores 

planeiam e 

implementam pelo 

menos 9 aulas de BEC 

ao longo do ano letivo 

(1 e 2). 

4. 200 alunos usufruem 

das aulas (2 e 3). 

5. Os EE são informados 

sobre o projeto (4). 

6. Elaboração de dois 

planos de promoção 

de BEC para o ano 

letivo seguinte, um 

por escola (5). 

1. Promover a identificação 

das forças pelos agentes 

educativos na sua 

profissão (atividade 1). 

2. Aumentar o florescimento 

dos professores (1, 2, 3). 

3. Contribuir para que os 

alunos (2 e 3): 

- Aumentem o 

conhecimento sobre BEC; 

- Usem esse conhecimento 

na escola; 

- Exibam mais 

comportamentos 

prossociais;  

- Exibam menos problemas 

de conduta e de 

relacionamento com os 

pares; 

- Aumentem a sua 

satisfação com a vida. 

4. Sensibilizar os EE para o 

projeto (4). 

5. Despertar a vontade dos 

professores e assistentes 

operacionais p/ 

continuarem o projeto no 

ano seguinte, introduzindo 

mudanças (5).  

1. Introduzir mudanças 

na escola, promotoras 

de BEC no ano letivo 

2019/2020 (5). 

2. Manter práticas 

pedagógicas 

promotoras de BEC no 

ano letivo seguinte, 

que continuem a 

beneficiar os alunos, 

reforçando e 

aumentando o seu 

conhecimento e 

competências de BEC 

(todas). 
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3.1 Avaliação do Processo 

Nesta secção, apresentamos as atividades realizadas (pela ordem em que surgem no 

modelo lógico acima), notando alguns desvios ao planeado. 

Atividade 1: Formar todos agentes educativos das escolas 

Inicialmente, previmos 17 horas de formação a todo o staff e dois momentos que 

designámos por “power breaks” destinados a professores. No decorrer do projeto, vimos 

aprovada a nossa proposta de acreditação de uma Oficina (50h) sobre o tema “Promover a 

educação para o bem-estar e a cidadania”. Tendo em conta as vantagens para a carreira 

docente e o facto dos professores estarem efetivamente a planear e dinamizar com os 

alunos os conteúdos da formação, fez-nos sentido ajustar o plano de formação inicial, 

estendendo-o para 50 horas (25h presenciais + 25h em sala de aula). Deste modo, os 

professores puderam frequentar esta formação acreditada, tirando todas as vantagens do 

seu trabalho no âmbito do projeto.  

Atividade 2: Apoiar os professores na planificação e dinamização das aulas BEC 

Esta atividade concretizou-se através de diferentes meios: entrega de um guia de 

recursos, com sugestões de atividades; reuniões de planeamento das aulas; partilha de 

sugestões por email, WhatsApp ou telefone. Consideramos que foi parcialmente 

aproveitada pelo conjunto dos professores. 

Atividade 3: Apoiar a melhoria das aulas de BEC,  

Foram acompanhadas e observadas 90 aulas de BEC (55 na Malangatana e 35 na Bruno 

Nascimento). No fim de cada uma, uma pessoa da equipa da SV e o professor refletiam sobre 

a mesma, discutindo sobre o que tinham corrido bem, o que poderia ser melhorado e 

sugestões para futuras aulas.  

Atividade 4: Apresentar o projeto aos Encarregados de Educação (E.E.) 

A sessão de apresentação aos E.E. tornou-se inviável, dada a tomada de conhecimento 

tardia que as escolas tiveram relativamente à implementação do projeto. Assim, foram os 

próprios professores que comunicaram aos EE os objetivos e formato do projeto Semear 

Valores. Também o workshop para famílias (alunos e EE), previsto em cada escola no final 

do ano letivo, não teve lugar, dada a grande sobrecarga imposta pela preparação da festa 

de final de ano. 

Atividade 5: Planear o ano letivo seguinte  

Tal como planeado, foi realizado em Julho, um inquérito apreciativo (metodologia 

baseada em modelos da Psicologia Positiva das organizações) com todos os professores e 
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assistentes operacionais, do qual resultaram dois planos de atividades para o ano letivo 

2019/2020, um para cada escola. 

 

Finalmente, ao nível da avaliação, e já depois de aprovado o projeto, decidimos incluir 

um grupo de controlo, composto por 8 turmas de uma outra escola de 1º ciclo do mesmo 

agrupamento e realizámos entrevistas de grupo focais a um conjunto de alunos de ambas 

as escolas. 

 

3.1.1 Acontecimentos não esperados 

Alguns acontecimentos não esperados, poderão ter influenciado negativamente os 

resultados do projeto. A este propósito, salientamos os seguintes: 

- Algumas aulas não foram realizadas devido a greves da Função Pública (sempre à 

sexta-feira, coincidindo com as aulas BEC); 

- Baixa prolongada de duas professoras, uma em cada escola, afetando duas turmas: 

uma do 1º ano, na Malangatana e outra de 4º ano, na Bruno Nascimento. 

Consequentemente, estas turmas não beneficiaram de todas as aulas BEC e duas 

professoras não acompanharam o projeto Semear Valores desde o início1; 

- Ameaça e agressão de uma mãe a duas professoras contribuíram para um clima de 

insegurança numa das escolas, o que influenciou o clima escolar. 

 

Por outro lado, outros acontecimentos não esperados poderão ter influenciado 

positivamente os resultados do projeto: 

- Ambas as escolas reativaram atividades “adormecidas” e/ou deram novo 

significado a atividades habituais (exemplos: Carnaval, S. Martinho, Amigo secreto, 

Festa final de ano). 

- Numa das escolas, uma professora não incluída no projeto transportou o tema das 

forças de caráter para as AEC. 

- Os Encarregados de Educação de ambas as escolas foram envolvidos em atividades 

no âmbito do projeto (exemplo: elaboração de chapéus e de cartazes sobre as forças de 

caráter no Carnaval) 

                                                           
1 Numa das escolas, tivemos a possibilidade de propor às novas professoras a dinamização de aulas BEC 
diretamente pela Equipa SV, por três vezes. 
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3.2 Avaliação dos Resultados 

Do modelo lógico acima apresentado, decorreu a seguinte matriz, que permite 

visualizar como serão avaliados os objetivos específicos (3ª coluna do modelo lógico): 

Questões da avaliação Indicadores 
Fontes de 

informação 
Métodos de recolha 

Momentos 
de recolha 

Quem analisa, 
reporta dados 

1. Os agentes 
educativos identificam 
as suas forças na 
profissão? 

Nº de agentes 
educativos… 

Professores e 
Assistentes 
operacionais 

Aplicação de 
questionário (VIA 
Strenghts) 

Outubro e 
ao longo do 
projeto 

Agentes 
educativos e 
equipa SV 

2. Em média, os 
agentes educativos 
aumentam o seu nível 
florescimento? 

Nº de agentes 
educativos… 

Professores e 
Assistentes 
operacionais 

Aplicação de 
questionário 
(PERMA) 

Início (Set) e 
Final (Jul) 

Equipa SV 

3. Em média, os alunos 
aumentam o 
conhecimento sobre 
BEC? 

Nº de alunos… Alunos Aplicação de teste Início (Set) e 
Final (Jul) 

idem 

4. Os alunos mostram 
conhecimento sobre 
BEC e usam-no na 
escola? 

Conteúdo dos 
trabalhos e 
respostas dos 
alunos que 
mostram… 

Alunos  -Trabalhos 
realizados pelos 
alunos 
-Entrevista focal de 
grupo 

Ao longo do 
ano letivo 

Final do ano 
letivo (Jun) 

idem 

5a. Em média, os 
alunos exibem mais 
comportamentos 
prossociais? 

Média de 
alunos que… 

Professores Aplicação de 
questionário (SDQ) 

Início (Set) e 
Final (Jul) 

idem 

5b. Em média, os 
alunos exibem menos 
problemas de conduta 
e de relacionamento c/ 
os pares? 

Média de 
alunos que… 

Professores Aplicação de 
questionário (SDQ) 

Início (Set) e 
Final (Jul) 

idem 

6. Em média, os alunos 
aumentam a sua 
satisfação com a escola 
e amizades? 

Média de 
alunos que… 

Alunos de 2º, 
3º e 4º ano 

Aplicação da Escala 
Multidimensional 
de satisfação de 
vida para crianças 

Início (Set) e 
Final (Jul) 

idem 

7. Quantos EE 
conhecem o projeto? 

Nº de EE… E.E. Inquérito Final (Jul) idem 
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Optou-se por uma metodologia de avaliação experimental com grupo de controlo, com 

avaliação pré e pós intervenção. Uma vez que o projeto-piloto foi aplicado em todas as 

turmas das duas escolas, o grupo de controlo foi constituído pelos alunos, professores e 

assistentes operacionais de outra escola de 1º ciclo, do mesmo agrupamento. Assim, e 

mesmo não estando contemplado no plano e orçamento aprovados, solicitámos em 

setembro à CMC a indicação de uma escola, cujas características da população fossem 

idênticas às das escolas onde o projeto estava a ser implementado. Foi-nos indicada a EB 

do Alto da Peça, onde contámos com a preciosa colaboração dos 8 docentes para 

responder às questões de avaliação n.os 2, 5 e 6 da matriz2. 

Foram recolhidos os consentimentos junto do agrupamento de escolas, dos professores 

e assistentes operacionais (para os dados sobre os próprios) e dos E.E. (para os dados sobre 

os alunos). 

Devido a constrangimentos, não foram recolhidos dados para avaliar as questões n.º 3 

e 7 identificadas na matriz.  

 

Em relação às restantes questões de avaliação (indicadas na 1ª coluna da matriz), à 

presente data, estão ainda a ser recolhidos questionários junto dos professores, pelo que 

contamos divulgar os resultados desta análise no início do ano letivo 2019/2020. 

 

 

Cascais, 10 de julho de 2019 

 

 

 

Contactos: 

semearvalores@gmail.com 

Patrícia de Moraes Sarmento (919 412 919) 

Mafalda Lobo de Carvalho (964 355 509) 

 

                                                           
2 Como agradecimento, a Equipa SV realizou em julho de 2019, para todos os docentes e assistentes 
operacionais interessados, uma Ação de Curta Duração (6 horas) sobre o tema “Introdução ao Bem-estar 
e Florescimento na Educação”. 


