
Avaliação da Formação
RESULTADOS: 

OUT. 2019 - MAI. 2020



161 PARTICIPANTES

108 PROFESSORES E EDUCADORES 

31 PSICÓLOGOS

9 OUTROS AGENTES EDUCATIVOS

13 OUTROS

8 WORKSHOPS CRESCER EM 

FORÇAS (2 WEBINARES) 

5 CURSOS/ OFICINAS

DADOS GERAIS

13 AÇÕES FORMATIVAS



DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR AÇÃO



AÇÕES À DISTÂNCIA

3 PAÍSES: 

PORTUGAL (continental e ilhas)

REINO UNIDO

BRASIL

87 HORAS DE FORMAÇÃO

AÇÕES PRESENCIAIS

3 CONCELHOS: 

CASCAIS

AMADORA

SINTRA



AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
relativa a cursos e oficinas:

97% Apreciação Global da Formação (média)

[13 cursos; 99 respondentes]



SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES, POR ITEM (de 1 a 4)

[99 respondentes, 

11 cursos]



- Adorei o workshop! Nunca tinha feito formação na área, foi um momento enriquecedor. Obrigada!

- Parabéns e continuação do excelente trabalho que proporcionam aos professores e alunos.

- Gostei muito, consigo encontrar os "muitos" momentos oportunos para aplicar este recurso pedagógico no meu 
contexto de trabalho em idade pré-escolar.

- Gostava de fazer mais formação online convosco e deixaria como proposta que a mesma fosse orientada à reflexão 
sobre o trabalho com professores e até mais dirigida para professores. (...)

- Acho que os exercícios e os métodos usados foram muito bem adaptados ao contexto generalista da formação, 
criando realmente um terreno propício a dar ideias e adaptá-las ao contexto de cada formando. 

- Foi muito interessante. Poderíamos ter mais tempo para partilhar ideias. Podíamos partilhar contactos e materiais.

- Obrigada. Gostei muito. Vou sugerir ao coordenador pedagógico essa formação.  Essencial num agrupamento TEIP

- Gostei muito da organização do webinar e dos conteúdos abordados. Continuação de bom trabalho. 

- Continuem o vosso excelente trabalho. Obrigada! :)

- Ao ouvir este webinar, consegui pensar na aplicabilidade do mesmo no trabalho que desenvolvo num CAFAP com 
famílias (...) Dar-vos os parabéns pois os vossos slides estão extremamente bem conseguidos a parte gráfica está 
brutal, bem como a explicação, que é clara.

Alguns comentários dos participantes (workshops CF)



Alguns comentários dos participantes
(professores da oficina, 50h)

- O tema da formação é muito importante, tanto a nível pessoal como profissional.

- A formadora sempre dinâmica e criativa na forma de abordar o tema. Sempre disponível para qualquer 
esclarecimento, criando dentro do grupo um ambiente  muito agradável e funcional. Os formandos sempre 
envolvidos a partilhar experiências e conhecimentos.  Gostei muito e espero voltar a participar noutra formação.

- Excelente!

- Já propus ao diretor do meu Agrupamento que esta formação se possa fazer, alargando, pelo menos, às 
lideranças intermédias.

- Muito Bom. A Patrícia Sarmento é uma formadora espetacular, sempre com propostas muito interessantes e de 
fácil e múltipla aplicabilidade.

- Replicar o tema do bem estar para a faixa etária da adolescência. A clareza, disponibilidade e orientações da 
formadora foram muito importantes para tornar a frequência da acção efectivamente útil. 

- Parabéns! Esta formação foi muito gratificante e enriquecedora.

- Sugiro realizar um formação de "Educação para o bem-estar e cidadania, parte 2"



Nº de formandos e nº horas de formação, nos 3 anos



Satisfação dos formandos, nos 3 anos


