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INTRODUÇÃO
No dia 18 de março de 2021, realizou-se o Intercâmbio de Experiências “Realiza.te: Programa de
Promoção do Sucesso Escolar da CIM Região de Coimbra”, integrado no Programa
Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar. A situação que o mundo vive atualmente
devido à pandemia por Covid-19 alterou a metodologia que inicialmente estava prevista para os
Intercâmbios de Experiências. Neste sentido, por forma a minimizar os constrangimentos,
optou-se por realizar o encontro online, através da Plataforma Cisco Webex.
O Intercâmbio de Experiências teve como principal objetivo proporcionar à comunidade
educativa do Alentejo Central o contacto com projetos inovadores de promoção do sucesso
escolar, com o objetivo de criar a discussão e reflexão, bem como o desenvolvimento de
metodologias para melhorar o sucesso escolar dos alunos deste território. Neste sentido, a CIM
da Região de Coimbra (CIM RC) foi convidada a apresentar o seu programa de ação territorial de
promoção do sucesso escolar, intitulado Realiza.te, à comunidade educativa do Alentejo
Central.
A CIM RC esteve representada pelas Técnicas Superiores da área da Educação, Vera Lopes e
Susana Ferreira, que apresentaram o programa Realiza.te na sua globalidade, e em detalhe duas
das suas iniciativas: o Programa de Educação Parental e o Projeto Educativo de
Empreendedorismo nas Escolas. Para complementar a apresentação das iniciativas acima
referidos, a CIM RC convidou alguns municípios da sua região para partilharem a sua experiência
no desenvolvimento destes programas. Relativamente ao programa Realiza.te, foi apresentado
o caso do Município de Penela, representado pelo Vereador Rafael Batista e pelos técnicos que
desenvolvem as atividades, Bruno Alves, Marc Portugal e Tânia Santos. O Município da
Mealhada partilhou o seu testemunho sobre o desenvolvimento do Programa de Educação
Parental, representado pela Assistente Operacional Helena Ferreira e a Técnica Superior do
município Janine Oliveira. Para partilhar a experiência do programa de Empreendedorismo nas
Escolas esteve presente o Município de Mira, representado pelo Professor Carlos Alves, do
Agrupamento de Escolas de Mira e pela Técnica Superior do município, Oriana Dias. O webinar
foi moderado pela Dr.ª Helena Ferro, Chefe de Divisão de Educação e Intervenção Social do
Município de Évora.
O presente relatório apresenta uma síntese dos temas abordados no Intercâmbio de
Experiências e são apresentados os resultados do Questionário de Avaliação.
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PROGRAMA
O programa do Intercâmbio de Experiências, apresentado na figura 1, foi enviado, por email, aos
14 Municípios que compõem a CIMAC, aos Agrupamentos de Escolas da região do Alentejo
Central, às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do território de intervenção da CIMAC
e ainda aos parceiros da CIMAC na área da educação.

Figura 1 – Programa do Intercâmbio de Experiências “Realiza.te: Programa de Promoção do Sucesso
Escolar da CIM Região de Coimbra”
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARTCIPANTES
No webinar inscreveram-se no Eleitos, Dirigentes e Técnicos dos Municípios, Professores,
Educadores de Infância, Membros das Equipas Multidisciplinares e profissionais com outras
funções, num total de 81 inscrições. No dia do webinar participaram 62 participantes (75%). No
gráfico 1, é apresentada a sua distribuição por tipo de entidade.
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Gráfico 1- Distribuição dos participantes pelas entidades

Como se pode observar pelo gráfico 1, 74,2% (n=46) dos participantes exerciam as suas funções
em municípios, 3,2% (n=2) em Agrupamento de Escolas, 3,2% (n=2) em Comunidades
Intermunicipais e 19,4% (n=12) pertenciam a outras entidades.
As funções desempenhadas pelos participantes no webinar podem ser observadas no gráfico 2.
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Gráfico 2- Distribuição dos participantes pelas funções
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Pela análise do gráfico 2 podemos verificar que a maioria dos participantes (n=23),
desempenhava funções de Técnicos Superiores, Membros das Equipas Multidisciplinares (n=11)
e outras funções (n=12). Participaram ainda no webinar 7 Dirigentes, 3 Eleitos, 1 Diretor de
Agrupamento de Escolas e 1 Educador de Infância.

SÍNTESE DO ENCONTRO
O Intercâmbio de Experiências iniciou com a intervenção do Primeiro-Secretário da CIMAC, Arq.
André Espenica, que deu as boas vindas aos participantes e oradores. A moderação ficou a cargo
da Dr.ª Helena Ferro, Chefe de Divisão de Educação e Intervenção Social da Câmara Municipal
de Évora, que enquadrou o webinar e apresentou os oradores.
O webinar estava organizado em três partes:
1. Apresentação do Programa Realiza.te
2. Programa de Educação Parental: Sensibilizar, Capacitar e Apoiar
3. Image.Create.Succeed: Empreendedorismo nas Escolas
Seguidamente é apresentada uma pequena síntese dos principais aspetos abordados em cada
um dos blocos do webinar.
1. Programa Realiza.te
O programa Realiza.te foi apresentado por Vera Lopes, Técnica Superior da CIM RC. Iniciou a
comunicação com um pequeno vídeo de apresentação dos municípios da CIM RC. Antes de fazer
a apresentação global do programa Realiza.te, Vera Lopes referiu que a CIM RC em 2015 realizou
um estudo de diagnóstico da situação educativa da região e que os seus resultados foram um
importante contributo para a definição das linhas de ação estratégica do Programa Realiza.te. O
programa Realiza.te abrange os 19 Municípios da CIM RC e envolveu 40 000 destinatários
diretos.
As linhas de ação do programa Realiza.te são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Educação Parental;
Imagine.Create.Succeed
Apoio a Crianças Institucionalizadas/Carenciadas
Aprende com a tua Região
Atividades de Aprendizagem Ativa e Experimental
Ambientes Inovadores de Educação
Ações de Mobilização das Competências Digitais
Comunicação Acessível
Projetos Municipais
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Relativamente aos Projetos Municipais de combate ao insucesso escolar, a CIM RC
comprometeu-se com os seus municípios a replicar à escala intermunicipal um destes projetos,
tendo sido o projeto Mindserena, do Município de Penacova, o selecionado e replicado.
O Vereador Rafael Batista, do Município de Penela, partilhou com os participantes a forma como
o seu município desenvolveu o programa Realiza.te. Começaram por realizar um diagnóstico e
tendo por base os resultados construíram o Plano Estratégico que assentou em cinco eixos de
intervenção principais:
1.
2.
3.
4.
5.

Promoção da igualdade de oportunidades no processo educativo;
Promoção do sucesso e prevenção do abandono escolar;
Intervenção socioeducativa: Educação familiar, parental e cívica;
Incentivo à criatividade e inovação nos processos educativos;
Empowerment: Fomento da qualificação e capacitação ajustada de indivíduos em idade
ativa.

No webinar foi apresentado o quarto eixo, “Incentivo à criatividade e inovação nos processos
educativos”, denominado «+ Sucesso Escolar Lab”. Rafael Batista explicou que consiste num
laboratório móvel que permite levar aos alunos do Município de Penela experimentarem
tecnologias em ambientes inovadores de aprendizagem.
A apresentação do testemunho sobre esta iniciativa ficou a cargo de Bruno Alves, colaborador
do Município de Penela e coordenador das equipas multidisciplinares que desenvolvem os
ambientes inovadores de aprendizagem. Bruno Alves referiu que o objetivo principal desta
iniciativa é dar resposta aos desafios da escola no século XXI, com práticas atrativas para os
alunos e informou que utilizam um modelo pedagógico alternativo com base no project based
learn, onde as crianças vão desenvolvendo pequenos projetos com base nos seus gostos e
competências.
Marc Portugal e Tânia Santos, responsáveis pela dinamização da atividade «+ Sucesso Escolar
LAB» nas escolas, referiram que são abordadas várias temáticas, como as ciências, a
matemática, o inglês, a robótica, a programação, as artes e cidadania, entre outras.
Apresentaram vários exemplos de situações onde os alunos utilizam robôs Bee Bot, legos, jogos,
painéis interativos que são utilizados para trabalharem as temáticas.
2. Programa de Educação Parental
A segunda parte do webinar foi dedicada à apresentação do Programa de Educação Parental. A
apresentação ficou a cargo de Vera Lopes que começou por referir que é um programa
intermunicipal que está organizado em ações de capacitação dirigidas a três públicos distintos:
• Técnicos dos Municípios;
• Assistentes Operacionais;
• Pais/Encarregados de Educação;
Para cada público alvo foi concebido um subprograma específico.
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O subprograma dirigido aos Técnicos dos Municípios teve como principal objetivo capacitá-los
para serem eles a dinamizar os grupos de pais/encarregados de educação.
O subprograma para os assistentes operacionais das Escolas teve como objetivo estratégico
capacitar os assistentes operacionais na intervenção com as crianças nos contextos escolares
não curriculares.
Finalmente, o subprograma de pais/encarregados de educação teve como objetivo capacitar os
mesmos a adotarem comportamentos positivos geradores de relações positivas tanto na relação
familiar como na relação com a escola. Vera Lopes apresentou um pequeno vídeo com
testemunhos de pais/encarregados de educação que falaram da importância e da utilidade da
formação. A formação foi baseada no “Programa Anos incríveis de Promoção de Competências
Parentais: Grupos de pais/cuidadores”.
Helena Ferreira, Assistente Operacional do Município da Mealhada, partilhou o seu testemunho
sobre a participação no subprograma para assistentes operacionais. Sublinhou a importância
dos assistentes operacionais no contexto escolar e partilhou com os participantes que esta foi
uma formação muito gratificante e muito útil para o dia a dia na escola. Para finalizar a Técnica
Superior do Município da Mealhada, Janine Oliveira, partilhou o seu testemunho, referindo que
ficou muito surpreendida com a qualidade dos conteúdos e com o programa.
3. Empreendedorismo na Escola
A última parte do webinar foi dedicada à apresentação do projeto educativo de
Empreendedorismo nas Escolas, Imagine.Create.Succeed. Susana Ferreira, Técnica Superior da
CIM RC, fez a apresentação do projeto, referindo que este é anterior ao programa Realiza.te,
sendo um dos projetos educativos mais antigos da CIM RC. Informou que inicialmente era
apenas destinado ao ensino secundário e profissional, contudo ao longo dos anos foi alargado
aos outros ciclos, abrangendo atualmente todos os ciclos de ensino.
O projeto educativo de Empreendedorismo nas Escolas tem como principal objetivo estimular e
desenvolver um currículo escolar mais desafiante, que permita que as salas de aula sejam
lugares de geração de ideias, apresentações públicas, debates e partilhas. Susana Ferreira
sublinhou que este é um projeto que envolve toda a comunidade desde os alunos, professores,
pais/encarregados de educação, incubadoras da região, instituições do ensino superior, entre
outras.
As principais áreas temáticas abordadas são:
• Cidadania e Participação;
• Cultura e Património;
• Inovação e Criatividade;
• Tecnologia e Comunicação;
• Território e Sustentabilidade;
• Empreendedorismo e Empregabilidade;
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As principais etapas do projeto de Empreendedorismo nas Escolas são:
1. Apresentação do Projeto - são realizadas ações de apresentação nas escolas/municípios;
2. Capacitação de Embaixadores – dirigidas a professores e alunos, com atividades de
trabalho, convívio e desafios realizados ao longo do ano letivo;
3. Formação de Professores – formação acreditada com os professores mentores para
apoiar o desenvolvimento de programas educativos;
4. Visita às escolas – consultores especializados nas temáticas fazem acompanhamento
para apoiar no desenvolvimento e na apresentação pública;
5. Eventos Finais – eventos municipais onde são selecionados os representantes dos
municípios; e o evento intermunicipal
Relativamente ao Projeto de Empreendedorismo aplicado ao 1.º ciclo designado «A aventura da
Inês na Região de Coimbra», Susana Ferreira informou que este projeto leva os alunos e
professores do 1.º ciclo a conhecer ativamente a Região de Coimbra. Este projeto educativo tem
a mascote Inês que acompanha os alunos a conhecerem a região de Coimbra através de um
conjunto de atividades. Aos professores que aceitaram participar foi-lhes oferecido um Manual
que apresenta todo o projeto e para as turmas participantes foi-lhes oferecido materiais
didáticos e disponibilizado o acesso a uma plataforma online com os guiões das atividades e
recursos para realizarem as atividades em contexto de sala de aula.
O Professor Carlos Alves, do Agrupamento de Escolas de Mira, deu o seu testemunho enquanto
Embaixador do Programa sublinhando a importância de se criar uma cultura empreendedora
em sala de aula, onde se promove um espírito de iniciativa, de cooperação, de promoção de
criatividade. Referiu ainda o importante papel dos embaixadores na motivação dos alunos.
Oriana Dias, técnica superior do Município de Mira, apresentou um conjunto de projetos que o
município de Mira apoiou no âmbito do Projeto Educativo de Empreendedorismo nas Escolas.
No Ensino Secundário foram apresentados os projetos: «Smart bombeiro»; «Licor de
camarinha»; «SchoolCare – projeto social»; «Aplicativo para portadores de deficiência». Ao
nível de 3.º ciclo a técnica do município informou que o município participou na Expo Empresas
com o projeto «Cosmira», um projeto de produtos de cosmética que representou o município e
ganhou o 3.º prémio. O projeto «MiraFun&PlayProductions», foi outro projeto apresentado
pelos alunos que consistia no desenvolvimento de puzzles com imagens da região, o município
apoiou com a impressão dos puzzles e estes foram vendidos na Expo Empresas. O «Mira
Biscoitos» foi um projeto de confeção de biscoitos que esteve presente também na Expo
Empresas e o município apoiou a impressão do material de divulgação (sacos, flyers,
autocolantes). No 2.º ciclo o projeto «Chucha tradicional, o melhor chupa de Portugal» consistiu
na criação de caixas para embalar as “chuchas”, doces típicos da região, o município apoiou com
o material para confecionar as “chuchas”. «Mira é Broa» foi outro dos projetos de 2.º ciclo criado
pelos alunos, consistiu no desenho de material para embalar as broas, o município apoiou
também com todo o material necessário.

9

Relativamente ao 1.º ciclo um dos projetos apresentados foi a peça de teatro «Aventura do
Gaspar e da Inês», o município apoiou a impressão dos cartazes de divulgação criados pelos
alunos. O «Mira Natura» foi outro projeto criado pelos alunos do 1.º ciclo, que consistiu na
construção de cartas com questões sobre fauna e flora da região, o município apoiou a
impressão das cartas. Finalmente o projeto «Mirapoly», foi um jogo criado pelos alunos para
testar conhecimentos sobre a região, o município apoiou a impressão do jogo e ofereceu um a
cada aluno.
AVALIAÇÃO DO WEBINAR
Após o webinar, foram enviados a todos os participantes os respetivos Certificados de
Participação por email e foi-lhes solicitado que respondessem a um Questionário de Avaliação
online sobre o Intercâmbio de Experiências. Responderam ao questionário 27 participantes, ou
seja 43,5% dos participantes. No gráfico 3, pode ser observada a distribuição dos participantes
que responderam ao questionário pelas funções que desempenham.
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Gráfico 3- Distribuição dos participantes pelas funções

Como se pode observar pelo gráfico, responderam ao Questionário de Avaliação 9 técnicos dos
municípios, seguido de membros das equipas multidisciplinares (n=6) e dirigentes (n=5).
Também responderam ao questionário dois professores, um diretor de Agrupamento de
Escolas, um eleito e três participantes responderam exercer outras funções.
Pela análise das respostas (Anexos) conclui-se que, de um modo geral, os participantes que
responderam ao questionário ficaram muito satisfeitos com a organização do webinar divulgação, confirmação, data, metodologia, duração. Relativamente à avaliação dos conteúdos
apresentados no webinar – pertinência dos temas, adequação dos temas à prática profissional,
satisfação global – os participantes de um modo geral ficaram muito satisfeitos com as temáticas
abordadas.
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ANEXO 1 - ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
O questionário de avaliação era constituído por oito questões fechadas que pretendiam avaliar
o nível satisfação dos participantes em relação à organização e aos conteúdos do webinar, para
tal, foi utilizada uma escala de tipo Lickert de 5 pontos, onde 1 significava muito insatisfeito e 5
muito satisfeito. No final do questionário encontravam-se duas questões abertas onde se
pretendeu conhecer áreas temáticas que os participantes gostariam de ver abordadas em
futuros eventos e um espaço para comentários/sugestões.
Questão 1 - Grau de satisfação em relação à divulgação do Intercâmbio de Experiências
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Gráfico 1 – Grau de Satisfação: Divulgação do Intercâmbio de Experiências

Questão 2 - Grau de Satisfação em relação à confirmação da inscrição
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Gráfico 2 – Grau de Satisfação: Confirmação da inscrição
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Questão 3 - Grau de Satisfação em relação à data do Intercâmbio de Experiências
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Gráfico 3 – Grau de Satisfação: Data do Intercâmbio de Experiências

Questão 4 - Grau de Satisfação em relação à metodologia do Intercâmbio de Experiências
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Gráfico 4 – Grau de Satisfação: Metodologia do Intercâmbio de Experiências
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Questão 5 - Grau de Satisfação em relação à pertinência dos temas abordados
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Gráfico 5 – Grau de Satisfação: Pertinência dos temas abordados

Questão 6 - Grau de Satisfação em relação à adequação dos temas à prática profissional
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Gráfico 6 – Grau de Satisfação: Adequação dos temas à prática profissional
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Questão 7 - Grau de Satisfação em relação à duração do webinar
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Gráfico 7 – Grau de Satisfação: Duração do webinar

Questão 8 - Grau de Satisfação global do webinar Intercâmbio de Experiências
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Gráfico 8 – Grau de satisfação global do webinar Intercâmbio de Experiências
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Questão 9 -Indique que áreas temáticas gostaria de ver abordadas em futuros eventos:
No que diz respeito à questão sobre as áreas temáticas que gostariam de ver abordadas em
futuros eventos, apenas dois participantes responderam:
a) dinamização das Atividades de Animação e Apoio à Família no pré-escolar noutros municípios;
b) metodologias de intervenção das equipas Multidisciplinares do PIICIE.
Questão 10 - Cometários/Sugestões
Nos comentários/sugestões apenas três participantes referiram que gostaram muito da
iniciativa e gostariam de ter visto resultados da avaliação e impacto do Programa Realiza.te.
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ANEXO 2 – APRESENTAÇÃO POWER POINT: “REALIZA.TE: PROGRAMA DE
PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR DA CIM REGIÃO DE COIMBRA”
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ANEXO 3 – APRESENTAÇÃO POWER POINT: TESTEMUNHO DO MUNICÍPIO DE PENELA
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ANEXO 4 – APRESENTAÇÃO POWER POINT: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARENTAL
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ANEXO 5 – APRESENTAÇÃO POWER POINT: IMAGE.CREATE.SUCCEED:
EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS
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