
VIII ENCONTRO DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Aspectos NEGATIVOS 
 

1. A dispersão do local. Como iniciamos em uma Escola, no primeiro dia, e 
passamos para a Universidade “Pólo”, no segundo dia, penso que 
dispersou as pessoas.  

2. O pouco tempo. 
3. Não ter acesso a todas as comunicações. Cada sala não tem fio 

condutor/comum entre as comunicações. 
4. Muitas comunicações em pouco tempo. 
5. Falta de sinalética a encaminhar para os locais onde decorreram os 

eventos. 
6. Falta de informação atempada relativamente ao modo de funcionamento 

do evento. Maior tempo para as comunicações – difícil relatar uma 
experiência prática em 10 minutos. 

7. Maior divulgação deste evento junto dos Conselhos Executivos. 
8. O facto de ter sido realizado na Escola, sem condições, um pouco 

desorganizado o início, o que levou a que as comunicações tenham sido 
apresentadas à “pressa”, sem possibilidade de se assistir a todas 
quantas nos interessava assistir. 

9. Não tem aspectos negativos. 
10. Como aluno: acho que este evento deveria ser no início do ano lectivo 

ou no fim. 
11. Pouco tempo para o convívio entre profissionais e a troca de opiniões 

informal (momentos importantíssimos de que). Existência de muitos 
grupos de comunicações em simultâneo, o que limitou a participação. 

12. A organização logística (recepção aos participantes, distribuição por 
salas) 

13. Pouco dias! Este tipo de encontros é muito importante! De uma forma 
geral todas as conferências eram muito interessantes e tive que tomar 
opções muito difíceis na selecção. 

14. No dia 24 as comunicações deviam ser todas na mesma sala, pois eram 
todas interessantes. 

15. Nada de negativo a apresentar. Muitos Parabéns! Talvez no dia 24-04-
2009 uma certa desorientação em relação ao local onde iriam decorrer 
os work-shops. Penso que talvez fosse importante colocar setas, 
indicando as respectivas salas, tendo em conta que a Tomás de Borba é 
uma escola bastante grande. 

 
Por isso, PROPONHO: 
 

1. A concentração de todas as etapas do Evento em único local. Promoção 
de actividade interactiva, donde todos, ou quase todos os participantes 
pudessem se conhecer e trocar experiências, pois o tempo do intervalo 
– 10 minutos – é muito pouco. 

2. Mais encontros deste género. 
3. Não tem sugestões. 
4. Mais um dia de encontro ou 2 sessões: manhã e tarde. 
5. Recurso a sinalética ao longo dos trajectos. 



6. Colocar no site toda a informação relativa ao modo de funcionamento - o 
que poderá ser fácil e claro para quem organiza nem sempre é para 
quem participa. 

7. Não tem sugestões. 
8. Iniciar de manhã (caso 2 dias). Alongar para três dias (pedir a 

colaboração da SREF, para facilitar a participação dos professores). 
Arranjar outro sítio, como por exemplo a Universidade, créditos para 
professores, o que levaria a maior participação. 

9. Mais encontros. 
10. Mais eventos deste género e pensar nos alunos para a sua participação. 
11. Que o próximo encontro se prolongue por mais tempo (exemplo: 

apresentação de comunicações em 2 finais de tarde) permitindo as 
conversas de intervalos e a participação em mais painéis de 
comunicações. Mas encontro muito positivo e com temas muito 
interessantes e pertinentes! 

12. Organizar a logística do encontro com mais tempo de antecedência. 
13. Mais eventos deste género. 
14. Não tem sugestões. 
15. A possibilidade de aceder às comunicações dos Powers-Points 

apresentados, pois houve aspectos muito importantes que infelizmente 
não consegui reter 

 
 


