
II FÓRUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 
AVALIAÇÃO DAS OFICINAS 

 
Oficina Nº 01 Pesquisa em Literatura infanto-juvenil - Orientadoras: Profa Dra M. 

Lúcia Pessoa Sampaio e Profa Dra Alessandra Cardoso de Freitas – Sala 2.1 Pico da 
Urze 

1. Indicar a quantidade de participantes  
Contamos no primeiro dia com 08 e no segundo dia, com 9 graduandos.  
2. Vosso Comentário sobre a quantidade de horas disponíveis para a realização do 
trabalho: Mediante especificidade do evento, a quantidade de tempo nunca é o desejável 
pelos alunos, mas suficiente do ponto de vista do cumprimento do objetivo principal, 
que é pelo menos compreender a necessidade de inserção destes na iniciação científica.  
3. Conhecimentos prévios dos participantes (e também expectativas):  
Tivemos, em tese, dois tipos de participantes, alguns que já haviam participado de 
oficinas com outros fins, mas a maioria participava pela primeira vez de uma oficina. 
Mesmo assim, as expectativas eram as mesmas de que se trabalharia com obras de 
literatura com fins didáticos, ou seja, oficina pedagógica e não de pesquisa. Somente 
pós-construção do projeto (intenção) de pesquisa percebemos que os estudantes afinal 
compreenderam, de fato, o objetivo da oficina.  
4. Cumprimento do horário, envolvimento e participação dos inscritos  
Avaliamos, no final da Oficina, professoras e alunos como muito produtivo o 
envolvimento/participação e cumprimento do horário.  
5. Breve descrição dos Processos desenvolvidos e "produtos" conseguidos.  
Trabalhamos com o seguinte encaminhamento: orientação das partes constitutivas do 
pré-projeto e ao mesmo tempo a sua construção, em duplas, pelos participantes, de 
modo que ao final da oficina o pré-projeto estivesse formalizado. Essa metodologia 
favoreceu, ao nosso ver, o imbricamento da relação teoria-prática e não a linearidade 
dessa relação.  
6. Perspectivas de continuidade ou de avançar com o projecto trabalhado pelos alunos, 
se o conseguiram fazer  
No final da oficina tivemos quatro produtos (pré-projetos escritos, apresentados e 
apreciados no final por todos). Trocamos emails e deixamos os estudantes bastante 
entusiasmados a darem continuidade a investigação, sob a orientação de professores de 
suas IES, ou sob nossa ajuda mesmo que virtualmente.  
7. Locais (disponíveis) de realização  
Local e recursos adequados. Os livros infantis foram apresentados, via projetor de 
multimídia, agora se tivéssemos tido acesso a uma biblioteca teria sido também muito 
interessante.  
8. Sínteses dos comentários orais negativos e positivos proferidos pelos alunos sobre a 
oficina que possam ajudar a melhorá-la. Ou impressão vossa sobre como reagiram os 
alunos.  
As avaliações dos estudantes é que mesmo tendo frustradas as expectativas iniciais em 
relação ao objetivo da oficina, estes consideraram bastante produtiva a forma de 
encaminhamento, os quais manifestaram o desejo de dar continuidade a pensar o objeto 
de estudo posto em discussão, com vistas a apresentarem resultados nos próximos 
eventos, pois nenhum deles havia conseguido realizar essa intenção no II FIPED.  
9. Vossos Comentários (finais) sobre o sentido, organização, objectivos, 
desenvolvimento e resultados da oficina  
O sentimento de distanciamento entre professores e alunos foi aspecto bastante 
evidenciado na fala de todos os estudantes, o que foi, de certa forma desconstruído pelos 



mesmos na relação estabelecida com as professoras responsáveis pela oficina. Esse 
aspecto poderia ter sido melhor trabalhado se tivesse configurado, na prática, a 
participação dos próprios estudantes na organização do evento, especialmente, na 
condição de ministrantes da Oficina.  
10. Outros comentários  
Aspectos positivos/negativos:  
- estudantes participativos, com interesses comuns de se enveredar pela pesquisa, 
embora apresentassem, naturalmente, muita dificuldade (assim como os estudantes 
brasileiros) em torná-los efetivamente em objetivos de investigação;  
- o trato com a língua portuguesa, padrão na escrita, mas totalmente diferente em seus 
dialetos tornou o trabalho muito mais rico e interessante. Para os estudantes, esse 
aspecto foi bastante positivo e evidenciado por todos, mediante relação estabelecida 
com professoras estrangeiras, algo inusitado para os mesmos.  
- a organização como um todo do FIPED II foi muito positivo, especialmente, nos GTs, 
momento em que os estudantes apresentaram seus trabalhos, embora a ausência dos 
alunos como protagonistas, na organização, oficinas, mesas redondas, coordenação dos 
GTs foi o que ficou mais a desejar, acarretando na pouca mobilização e participação 
destes no evento como um todo. Como sugestão para os próximos eventos é que em 
todas as atividades tenhamos estudantes como protagonistas e que nas mesas-redondas 
os alunos não apenas coordenem, mas que lhes sejam dado o direito de apresentação 
como se confere aos professores.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oficina Nº 02 Investigação em Jardim-de-Infância: Propostas de trabalho em 

metodologia integrada - Orientadores: Marco Batista, Carla Nunes, Elsa Leitão e 
Rita Pereira – Sala 2.3 Pico da Urze 

1. Indicar a quantidade de participantes - 8 Participantes, embora nenhuns dos que 
estavam inscritos 
2. Vosso Comentário sobre a quantidade de horas disponíveis para a realização do 
trabalho - Adequado 
3. Conhecimentos prévios dos participantes (e também expectativas) - Poucos 
conhecimentos prévios e encontrava-se de acordo com as expectativas 
4. Cumprimento do horário, envolvimento e participação dos inscritos - Respeitou-se o 
horário 
5. Breve descrição dos Processos desenvolvidos e “produtos” conseguidos. 
6. Perspectivas de continuidade ou de avançar com o projecto trabalhado pelos alunos, 
se o conseguiram fazer - Boas expectativas para uma possível continuação por parte dos 
alunos 
7. Locais (disponíveis) de realização - ESETN: Torres Novas ou Universidade Açores 
8. Sínteses dos comentários orais negativos e positivos proferidos pelos alunos sobre a 
oficina que possam ajudar a melhorá-la. Ou impressão vossa sobre como reagiram os 
alunos - Os alunos demonstraram boas reacções, pois as propostas foram pertinentes e 
produtivas. Todavia as metodologias e quantidade de testes apresentados tornaram a 
dinâmica de trabalho bastante intensa. 
9. Vossos Comentários (finais) sobre o sentido, organização, objectivos, 
desenvolvimento e resultados da oficina - Os objectivos deste tipo de iniciativas é 
bastante importante e pertinente. A organização foi boa bem como todo o apoio 
logístico. Quanto aos resultados foram bons pois criou-se nos formandos uma 
perspectiva de investigação ao qual se sentiram motivados para continuar uma pesquisa 
neste domínio. 



10. Outros comentários 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oficina Nº 05 Investigação em Software educativo - Orientador: Mestre Miguel Dias 

– (Dia 22:Sala 1.1 do Pico da Urze. Dia 23: Sala 5 DCA) 
1. Indicar a quantidade de participantes
6 participantes 
2. Vosso Comentário sobre a quantidade de horas disponíveis para a realização do 
trabalho
As horas foram suficientes para uma breve análise à estrutura de um projecto de 
investigação e à exploração de possíveis dúvidas. 
3. Conhecimentos prévios dos participantes (e também expectativas) 
Os participantes eram alunos do curso de educação básica da UAC e já possuíam vários 
conhecimentos sobre software educativo e sobre as perspectivas de integração das 
tecnologias em contexto educativo. 
4. Cumprimento do horário, envolvimento e participação dos inscritos
O horário foi cumprido e os participantes estiveram muito envolvidos nas actividades 
5. Breve descrição dos Processos desenvolvidos e "produtos" conseguidos. 
Foi apresentada a estrutura de um possível projecto de investigação, grandes desafios de 
investigação na área da tecnologia educativa, factores críticos na implementação de 
projectos TIC, apresentação de alguns produtos (softwares) e equipamentos (quadro 
interactivo). 
Os participantes efectuam exploração de software e utilizaram o quadro interactivo 
produzindo algumas actividades demonstrativas. 
6. Perspectivas de continuidade ou de avançar com o projecto trabalhado pelos 
alunos, se o conseguiram fazer
Os participantes não evidenciaram claramente interesse em seguir um projecto nessa 
área. Revelaram sobretudo interesse em conhecer mais alguns recursos e no facto de 
conhecer desafios/perigos da utilização da tecnologia educativa. 
7. Locais (disponíveis) de realização
8. Sínteses dos comentários orais negativos e positivos proferidos pelos alunos 
sobre a oficina que possam ajudar a melhorá-la. Ou impressão vossa sobre como 
reagiram os alunos
8.1 Comentários positivos 
- Apresentação de softwares 
- Exploração de como alguns recursos devem ser usados em sala de aula 
- Divulgação de instrumentos de avaliação de software 
8.2 Sugestões 
Os alunos estavam um pouco à espera da oficina ser para produzir materiais e não para 
"produzir" um projecto de investigação. Nesse sentido, fica a sugestão de equacionar 
um reforço na comunicação deste aspecto. 
9. Vossos Comentários (finais) sobre o sentido, organização, objectivos, 
desenvolvimento e resultados da oficina
Acho apenas que devem ser encontradas estratégias para garantir que as oficinas não 
estejam sem participantes como aconteceu pelo menos num caso. 
Além disso, reparei que na minha oficina estavam participantes que inicialmente não 
estavam inscritos.  
10. Outros comentários
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Oficina Nº 06 Métodos de aquisição de dados biológicos em mergulho - Orientador: 
Professor Doutor João P. Barreiros (DIA 22: Sala 3.3 do Pico da Urze. Dia 23: Sala 1 
DCA) 

1. Indicar a quantidade de participantes 4 
2. Vosso Comentário sobre a quantidade de horas disponíveis para a realização do 

trabalho ACEITÁVEL 
3. Conhecimentos prévios dos participantes (e também expectativas) ADEQUADO 
4. Cumprimento do horário, envolvimento e participação dos inscritos EXCELENTE 
5. Breve descrição dos Processos desenvolvidos e "produtos" conseguidos. 

EXCELENTE 
6. Perspectivas de continuidade ou de avançar com o projecto trabalhado pelos alunos, 

se o conseguiram fazer TODOS OS QUE PARTICIPARAM NA MINHA 
OFICINA MERGULHAM. A AQUISIÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS VAI 
TER REFLEXOS NAS SUAS ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS 

7. Locais (disponíveis) de realização NADA A DIZER 
8. Sínteses dos comentários orais negativos e positivos proferidos pelos alunos sobre a 

oficina que possam ajudar a melhorá-la. Ou impressão vossa sobre como reagiram 
os alunos MUITO POSITIVA 

9. Vossos Comentários (finais) sobre o sentido, organização, objectivos, 
desenvolvimento e resultados da oficina 8 NUMA ESCALA DE 0 A 10 

10. Outros comentários NADA A ACRESCENTAR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oficina Nº 08 Pesquisa em Aquisição da Linguagem - Orientadora: Professora 

Doutora Cláudia Rosa Riolfi - Auditório 
1. Indicar a quantidade de participantes: 3 
2. Vosso Comentário sobre a quantidade de horas disponíveis para a realização do 
trabalho: dado o número reduzido de participantes, foi bastante fácil gerenciar o tempo 
de realização das atividades. 
3. Conhecimentos prévios dos participantes (e também expectativas): 2 das 3 
participantes pretendiam utilizar-se da oficina para dar início a trabalhos de final de 
curso, o que de fato fizeram. 
4. Cumprimento do horário, envolvimento e participação dos inscritos: grande 
envolvimento e participação intensa. 
5. Breve descrição dos Processos desenvolvidos e "produtos" conseguidos: Favor 
verificar o arquivo anexo. 
6. Perspectivas de continuidade ou de avançar com o projecto trabalhado pelos alunos, 
se o conseguiram fazer: não vejo qualquer tipo de problema na continuidade dos 
trabalhos. 
7. Locais (disponíveis) de realização: a facilidade de contar com um data-show ajudou 
imensamente a realização dos trabalhos. 
 8. Sínteses dos comentários orais negativos e positivos proferidos pelos alunos sobre a 
oficina que possam ajudar a melhorá-la. Ou impressão vossa sobre como reagiram os 
alunos: os alunos expressaram a mais viva satisfação de terem participado da oficina. 
9. Vossos Comentários (finais) sobre o sentido, organização, objectivos, 
desenvolvimento e resultados da oficina: creio que os objetivos foram plenamente 
alcançados. 
10. Outros comentários: aproveito para agradecer a maravilhosa acolhida durante o 
evento, fonte das mais agradáveis memórias no regresso ao Brasil. 
 


