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1. Execução física dos projetos
Número de ações realizadas

1

% de ações realizadas
(tendo por base as ações planeadas)

100%

Número de ações realizadas por área de
atividade

Área de atividade 762: 1

% de ações realizadas por área de
atividade
(tendo por base as ações planeadas para
o ano para cada área de atividade)

Área de atividade 762: 100%

Número de formandos envolvidos

10

Número de projetos novos

0

Número de parcerias realizadas

1

Para o ano 2019 foi planeada uma ação de formação, que foi realizada (100%).
Relativamente às áreas de atividade, foi realizada uma ação de formação da área 762
(trabalho social e orientação).
Participaram 10 formandos/as na ação de formação.
Foi estabelecida uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz para a realização da ação de formação ministrada pela Associação Chão dos
Meninos.
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2. Avaliação do cumprimento dos objetivos e resultados
planeados
Considera-se que atingimos os resultados estipulados no plano de atividades no que se
refere ao alargamento de competências dos técnicos que intervêm com crianças e
jovens em risco.
Quanto à avaliação das aprendizagens, todos/as os/as formandos/as obtiveram a
classificação final de 19 valores. Foram avaliados segundo os seguintes indicadores:
assiduidade, pontualidade, motivação, espírito crítico, iniciativa, nível de participação,
relacionamento interpessoal e domínio dos assuntos.
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3. Resultados da avaliação do grau de satisfação dos/as
formadores
Os relatórios dos formadores permitem ao coordenador analisar o feedback dos
formadores relativamente:
- organização da ação de formação
- desempenho e expetativas dos/as formandos/as.
Os/as formadores/as atribuíram classificação máxima aos aspetos relacionados com a
organização da ação: suficiência dos meios técnico-pedagógicos; celeridade do apoio
prestado pelo secretariado; disponibilidade do apoio prestado pelo secretariado;
suficiência do número de horas do módulo; adequação da calendarização e da
distribuição do horário; local de realização das sessões; adequação das condições do
espaço; adequação da luminosidade e acessibilidade.
Os/as formadores/as atribuíram classificação máxima aos aspetos relacionados com o
desempenho dos formandos: assiduidade; pontualidade; adequação do perfil dos
formandos/as ao tema do módulo; curiosidade sobre o tema do módulo; solicitação de
mais informação/mais material sobre o tema; motivação; participação vs passividade;
espírito crítico; surgimento de espírito de trabalho em equipa; surgimento de ideias para
a realização de projetos de trabalho interinstitucionais.
Consideram que houve uma correspondência do plano do módulo face às expetativas
dos formandos e articulação do módulo com os seguintes módulos.
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4. Resultados da avaliação do grau de satisfação de clientes e
formandos/as
Do total de formandos/as (10) que participaram na ação de formação, 8
preencheram o questionário de avaliação da ação.
Todos os/as formandos/as classificaram como excelente o tema da ação de
formação.
Quanto às instalações 63% classificaram como excelentes e 37% como boas.
Gráfico 1: instalações
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Fonte: questionário de avaliação da ação de formação (pelo/a formando/a)

Quanto ao horário 38% classificou como excelente ou muito bom, 12% como bom e
12% como pobre.
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Gráfico 2: horário
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A totalidade dos formandos vê o tema como pertinente para as suas necessidades e
interesses.
Relativamente à proporção da exposição/discussão, a grande maioria dos
formandos considerou que houve muita discussão e 14% considerou bom ou muita
exposição.
Gráfico 3: exposição/discussão
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Fonte: questionário de avaliação da ação de formação (pelo/a formando/a)

Segue-se a análise do bloco de questões referente ao desempenho dos/as
formadores/as. A grande maioria dos/as formandos/as classificaram como excelente
(88%) a apresentação dos objetivos e 12% classificou como muito boa.
Gráfico 4: apresentação dos objetivos
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