
 
 

Questionário de impacto e de satisfação acerca da formação 
 

Herkunftssprachlicher Unterricht - Portugiesisch 
Lernen und Unterrichten in heterogenen Gruppen. 

23-25 de abril de 2012, Weilburg 
 
 
Avaliação Geral  
 
(legenda: 5=extremamente satisfeito; 4=bastante satisfeito; 3=satisfeito; 2=pouco satisfeito; 1=insatisfeito) 
 
Programa 5 4 3 2 1 Não sei / 

Não 
respondo 

Intervenções 
plenárias 

Qualidade das intervenções  3 19 3 0 0 0 
Pertinência das intervenções  5 14 5 1 0 0 
Tempo disponibilizado para as intervenções 1 11 11 2 0 2 
Outro: (não foram indicados quais) 1 2 0 0 0 0 

Workshops Qualidade dos workshops 10 15 1 0 0 0 
Pertinência dos workshops 12 13 1 0 0 1 
Tempo disponibilizado para os workshops 6 9 8 3 0 1 
Outro: 0 0 0 0 0 0 

Comunicações 
breves 

Qualidade das comunicações individuais 4 14 9 0 0 0 
Pertinência das comunicações individuais 3 13 10 0 0 0 
Tempo disponibilizado  3 9 12 2 0 1 
Outro: 0 0 0 0 0 0 

A temática geral do congresso. 14 10 2 0 0 1 
A coerência entre as várias intervenções/contribuições. 6 14 7 0 0 0 
Espaços de síntese e de conclusões 1 11 14   1 
Espaços de convívio entre docentes 8 9 8 1 1 0 
Outro: 0 0 0 0 0 0 
Outro: 0 0 0 0 0 0 
 
 
Indique:  
 
O aspeto que considere mais negativo do programa:  
 
- Pela falta de tempo pouco espaço para discussão depois das apresentações dos oradores. 
- Algumas comunicações individuais. 
- Plenum: ”Ensinar a escrever pt”, workshop “ Didática da Escrita” muito teórico – deveria ter-se partido de 
uma parte prática com base nas experiências dos professores, para chegar então às conclusões 
apresentadas em P. Point. 
- O facto de “workshops” decorrerem em simultâneo, não me permitiu assistir a ambos. Pretendia ver 
metade de cada, mas perder-se-ia a continuidade. 
- Pouco espaço de tempo para debater ou participar/enriquecer com temas/subtemas paralelos/adjacentes 
a temática geral. 
- Seminário compacto demais para os 3 dias (teríamos necessitado de ter mais tempo). 
- Falta de tempo para convívio, espaços super ocupados. 
- Caráter politizado do discurso do Sr. Embaixador, bem como das reuniões do sindicato; influências de 
outros assuntos que não a formação no espaço do seminário. 
- Temáticas muito teóricas; muito tempo destinado à teoria. A pouca contribuição dos professores do EPE 
com exemplos das suas práticas. 
- O aspeto mais negativo é a hora que acaba o programa no último dia, para quem é de longe, é 
complicado assistir à última parte. 
- O facto de não poder participar em todos os workshops. 



 
- Demasiados conteúdos importantes distribuídos por pouco tempo. Pessoalmente teria gostado de 
frequentar todos os workshops. 
- Os workshops serem em simultâneo. 
- Alguma crispação tendo em conta, ou, melhor dizendo, relativa ao processo de pré-inscrição. 
- Não podermos participar em tudo. 
- Pouco ênfase no 3º ciclo/secundário. 
- “Questões políticas”. 
- Gestão de tempo. 
- A falta de possibilidade de assistir ao trabalho de todos os grupos, visto acontecerem em simultâneo. 
  
 
O aspeto que considere mais positivo do programa:  
 
- Workshop moderado pela Cristina. Encontro com o Sr. Embaixador e colegas. 
- “Workshops”. 
- A heterogeneidade do programa. 
- A “variedade” e “diversidade” de pessoas, ideias, sugestões e materiais. 
- Workshop  moderado pela Cristina Arad, apresentação dos resultados da recolha de desenhos por o 
projeto “Eu falo português em casa”. 
- O convívio, troca de impressões, o riso, a troca de conhecimentos. 
- Troca de experiências, interação entre os professores, troca de conhecimentos, etc. 
- Novas ideias e práticas aplicáveis e convívio. 
- Todos os workshops foram de grande pertinência. 
- A existência de workshops. 
- A partilha/os workshops. 
- Os workshops. 
-. Como espaço de partilha e troca de opiniões e saberes, o seminário foi muito positivo. 
- Intervenções e tema geral. 
- Convívio e reencontro com colegas que já não se viam há muito, exemplos práticos para utilizar na sala 
de aulas. 
- Os vários intercâmbios ou trocas de experiências e vivências profissionais e pessoais. 
- A inclusão de parte prática e exemplos concretos. 
- Oportunidade de encontro global dos professores do EPE, troca de informações. 
- O aspeto prático das intervenções/workshops. Os temas escolhidos. 
- A coerência dos temas tratados durante a formação. 
- Workshop com Cristina Arad – partilha de ideias e materiais e práticas na sala de aula. 
 
Organização e logística 
 
 5 4 3 2 1 Não sei / 

Não 
respondo 

O seminário estava bem organizado. 14 10 2 1 0 0 
O programa era claro. 16 8 3 0 0 0 
A transição entre diferentes momentos foi coerente. 7 12 8 0 0 0 
O local foi fácil de encontrar. 14 6 5 1 0 0 
As informações foram atempadamente fornecidas. 10 5 5 4 1 0 
A inclusão de intervenções dos docentes e leitores é positiva. 13 9 4 1 0 0 
O clima foi de convivialidade. 17 3 6 1 0 0 
Instaurou-se um clima propício à partilha e ao diálogo. 15 7 3 1 1 1 
As instalações são apropriadas para o seminário. 14 8 4 1 0 0 
As instalações são apropriadas para pernoitar. 15 6 4 1 1 0 
Outro: alimentação    1   
Outro: 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 



 
 
Indique:  
 
O aspeto que considere mais negativo da organização:  
 
 
- Morada das instalações não consta no programa. 
- Gestão de tempo é sempre difícil. 
- Impossibilidade de assistir a todos os workshops. 
- O serviço na receção. 
- O facto de não sabermos antecipadamente o valor a pagar. 
- O facto de ter de escolher entre workshops. Gostava de ter frequentado cada um deles. 
- “O dito jantar”. 
- Deveria ser mais um dia porque foi tudo dado a correr o que foi pena, dado o interesse das intervenções. 
- O seminário foi muito “compacto”, gostaria que houvesse mais tempo para intervenções e trabalhos 
práticos. 
- Não termos sido informados atempadamente do preço da estadia. 
- Programa demasiado ambicioso, tempo demasiado ocupado. 
- Pouco tempo para ponderar e discutir certos temas importantes nas pausas. 
- Apenas sala de trabalho com maior dimensão. 
- O facto de o meu nome ter sido retirado da lista de inscrições sem que eu o tivesse solicitado. Felizmente, 
a boa interação entre as organizadoras facilitou que a questão se resolvesse.  
  
 
O aspeto que considere mais positivo da organização:  
 
 
- O que mencionei: a cooperação entre organismo do estado de Hessen e a Coordenação. A cooperação 
dá sempre ótimos resultados!  
- A preocupação da equipa organizadora para que tudo resultasse em pleno. 
- Convívio, temática. 
- A localização do Instituto. 
- Espaço físico. 
- Convívio com os colegas. 
- A organização de todo o seminário sem “nos dar trabalho”. 
- Cumprimento dos horários estabelecidos. 
- Foi tudo muito bem organizado. 
- Gostei em especial da parte prática. 
- A procura de cumprimento dos horários pré-estabelecidos; porém flexível. 
- A organização eficiente e expedita do evento que decorreu sem incidentes. 
- A nível de organização no meu ponto de vista, foi tudo muito bem trabalhado e pensado. Parabéns! 
- Local (cidade), o espaço onde foi realizado o encontro. 
- Tomar consciência sobre problemas de ensino comum e resoluções possíveis de ser utilizadas. 
- A troca de experiências entre os participantes e apresentadores. 
 



 
 
Avaliação específica 
 
1. Na sua opinião, de que forma é que estes dias de formação concorreram (ou não) para o seu 
desenvolvimento profissional? 

 
- Sim, pois abordaram-se as temáticas dando exemplos práticos. Trocaram-se opiniões e estratégias que 
enriquecem o desenvolvimento profissional. 
- Aplicação de exemplos/implementação /fabrico de materiais. 
- Sim, porque nos permite expandir, nos permite ouvir outras experiências e identificar novos métodos, 
“soluções”. 
- Os workshops foram muito úteis, sobretudo o da prof. Cristina Arad, que foi muito prático. Foi pena serem 
simultâneos e ter de se optar, mas devido à gestão de tempo foi com certeza necessário. 
- Troca de experiências. 
- Foi uma oportunidade de lembrar coisas esquecidas. Ao falar sobre elas surgem sempre ideias novas e 
faz-me ter vontade de experimentar, com os meus alunos, essas possibilidades. 
- A troca de ideias para o enriquecimento da minha prática letiva.  
- É muito importante em face do nosso “isolamento” comunicar com os colegas e falar dos nossos 
problemas, ideias, projetos. Com o workshop ficámos com muitas ideias que podemos aplicar na aula. 
- Sim, práticas pedagógicas; troca de experiências; formas de gestão de heterogeneidade na sala de aula a 
partir do conto “Singularidades de uma rapariga loira”. 
- Absolutamente, quanto mais não seja porque confirmou a correção/justeza das minhas práticas 
pedagógico-didáticas e/ou despertou o meu interesse/atenção para outros ângulos/aspetos menos visíveis 
ou subvalorizados no meu labor docente.  
- Foi positivo ou muito positivo, devido à formação recebida, à troca de experiências pessoais e 
pedagógicas.  
- As ferramentas e a reflexão que se proporcionou vai permitir reestruturar e melhorar/adequar na prática 
letiva.  
- Sim. 
- Troca de ideias, conscientização de problemas. 
- Muitíssimo. Ao nível da partilha e do desenvolvimento de ideias. 
- Houve intervenções teóricas que para mim foram repetitivas por já ter tido formações nalgumas temáticas. 
- Foi bom tomar conhecimento de que existem ainda muitas barreiras a transpor para que o EPE se torne 
mais uniforme e igual para todos os alunos que o frequentam.  
- Sim, estes dias foram bons para o meu desenvolvimento profissional, nem todos os temas foram 
brilhantes, mas na maioria foi bastante gratificante estar presente.  
- Estes dias tiveram um peso positivo, no sentido em que permitiram troca de experiências e contato entre 
colegas do EPE, projetos e experiências pessoais.  
- Conhecer as experiências de outros colegas de outras áreas, partilhar as minhas e conhecer novos 
métodos e estratégias, irá naturalmente ter grandes implicações nas minhas aulas.  
- Possibilidade de recolha de muitas ideias práticas de fácil adaptação para as minhas aulas. Convívio com 
os colegas, com problemas e vivências diárias semelhantes aos meus, ser um estímulo para o meu 
trabalho.  
- Decorreram positivamente, constataram determinadas questões já colocadas nas minhas aulas como 
professora e também úteis para o trabalho na escola e contato com os colegas alemães, que também 
colocam muitas questões a estes níveis e querem ser esclarecidos. 
- A troca de opiniões e experiências com os diferentes colegas e os temas abordados na formação 
funcionaram como uma mais-valia e um “refreshment” de conhecimentos.  
- Este seminário contribuiu largamente para o meu desenvolvimento profissional, bem como não poderia 
deixar de ser, não é dissociável, a nível pessoal. Levo daqui muitas ideias, sugestões e até materiais para 
as minhas aulas.  
 



 
 
2. Pensa que a(s) temática(s) abordada(s) é/são pertinente(s) para a formação dos docentes EPE? 
Clarifique a sua opinião. 
 
- Sem dúvida! Os docentes deparam-se, constantemente com as temáticas abordadas, é-lhes exigida a 
sua atuação como orientadores dos diferentes conhecimentos dos alunos. 
- Absolutamente para lhes poder transmitir uma situação realista dos grupos de alunos que irão encontrar 
nas suas classes e permitir-lhes uma melhor estratégia, na organização das suas aulas.  
- Sim. A heterogeneidade na sala de aula, sendo a tónica comum das nossas aulas, esteve presente em 
(quase) todos os nossos trabalhos. O aspeto prático dominou a maior parte das intervenções.  
- As temáticas abordadas são/foram importantes, pertinentes e bastante concretas. Houve algumas 
novidades e muito recordar de itens importantes já esquecidos. 
- Sim, muito pertinentes: Contribuíram para o aumento e reforço do meu conhecimento sobre os “nossos” 
alunos e a comunidade na Alemanha; alargaram o conhecimento e ideias para novos materiais adequados 
e ideais para o tipo de trabalho desenvolvido na minha prática letiva.  
- Sim, na sua maioria as temáticas abordadas foram pertinentes e permitiram que em conjunto se pudesse 
refletir sobre as nossas práticas e na troca de ideias.  
- Sim! Foram pertinentes.  
- Muito, porque levaram à reflexão sobre a prática letiva e contribuíram para dar dinâmica às aulas. 
- Com certeza que sim. Todas elas permitem a reflexão no âmbito da prática pedagógica.  
- Sim, com reservas. Os temas são de caráter um pouco repetitivo.  
- Sim, principalmente as temáticas “Como ensinar e aprender PLE na Alemanha hoje” e “Aprendizagem em 
grupos heterogéneos:  “problema ou desafio”, porque se aproximam da realidade. Também o workshop 
“Alunos inteligentes, alunos diferentes”. 
- Sim! 
- Sim. É uma realidade com que nos deparamos na nossa prática e é necessária e essencial esta troca e 
reflexão entre professores e a partilha que sempre ocorre nestes encontros.  
-Claro que sim, uma vez que os temas abordados e os workshops realizados versaram situações reais do 
contexto de sala de aula.  
- A temática foi muito pertinente, pois confrontamo-la diariamente na sala de aulas.  
- Sim. 
- Sim, são. Fazem-nos recordar coisas apreendidas, que, por não trabalharmos, muitas vezes, com elas, 
“esquecemo-nos” ou deixamos para segundo plano.  
- Sim, são pertinentes, mas penso que nós também já temos bastantes conhecimentos teóricos, sendo 
mais necessário exercícios de aplicação prática. 
- Sim, sobretudo porque permitem-nos reposicionar a nossa perceção ou o nosso planeamento de 
estratégias/atividades letivas. Neste caso, poderei usar algumas das atividades/tarefas desenvolvidas pelos 
colegas e adaptá-las ao meu contexto de trabalho/ensino-aprendizagem, tentando aperfeiçoar ou melhorar 
essas mesmas atividades/tarefas. 
- Sim, desde as questões mais teóricas até aos workshops, mais práticos, a temática é obviamente muito 
pertinente. Os colegas partilharam experiências e refletimos sobre as nossas práticas. 
- Sim, material pedagógico apresentado, inventário das inteligências múltiplas para adultos. 
- Os temas abordados são pertinentes na medida em que tratam contextos a ver com a prática letiva. 
Discute-se/discorda-se/acrescenta-se/trocam-se as experiências. Obriga à reflexão. 
- Sim, as temáticas eram pertinentes e a sua abordagem revelou-se interessante, de modo que se trocaram 
opiniões, estratégias, métodos… 
- Sim, a heterogeneidade é um tema essencial. Gostei muito de ver a temática tratada neste seminário. 
Também adorei conhecer o projeto bilingue, sobre o qual sabia muito pouco. 
 



 
 
 
3. Que temáticas gostaria de ver tratadas em próximas formações desta natureza? 
 
- Alternativas ao atual modelo educativo; N.E.E; integração de diferentes tipos de alunos com diferentes 
tipos de capacidade de aprendizagem. 
- A abordagem de temas paralelos aos da escola alemã/ se poder acompanhar os alunos em matéria 
conhecida numa outra língua fora da escola alemã. 
- Métodos de avaliação. Material pedagógico para alunos NEE. 
- Gostaria que se organizassem mais workshops práticos, talvez até dedicados a uma só área ou tema, 
como, por exemplo, jogos pedagógicos ou canções. 
- Gostaria de ver abordada, por exemplo, mais formações que focassem o ensino da gramática e da 
literatura no âmbito do Quarepe, nomeadamente, estratégias ou atividades enquadradas no referido quadro 
de referência. 
- Gostaria de participar em ações de formação com um caráter mais prático e menos teórico. 
- Elaboração de materiais; Português como LM, LE, LS. 
- Questões (ainda) mais práticas. 
- Ratio tempo/aluno e estruturação adequada de grupos. Materiais específicos. 
- Ver exemplos práticos de como se ensina, numa mesma sala, à mesma hora, alunos com diferentes 
manuais e em diferentes níveis ; exemplos concretos de livros, músicas que podem ser adequados aos 
diferentes níveis; como e o que ensinam de História de Portugal e aspetos da cultura portuguesa (nos 
diferentes níveis); o que trabalhar, que manual adotar, para alunos que terminam o B2 e querem continuar. 
- Crianças com NEE no EPE : apoio, material didático; avaliação do docente. 
- Uma das temáticas que gostaria de ver tratada seria o acordo ortográfico. 
- Concretização prática (adequada aos diferentes níveis); troca de experiências; reflexão sobre caminhos 
de promoção da língua e cultura. 
- Criação de materiais diversificados para os nossos grupos heterogéneos, “aprender” a fazer 
diferenciação, ideias para pôr em prática na sala de aula, que estratégias usar para criar momentos de 
cooperação no trabalho entre alunos de níveis dispares. 
- Principalmente e neste momento, gostaria de ver e participar nos workshops do grupo 2. 
- Motivação; gerir a diversidade/heterogeneidade na sala de aula (continuar). 
- Diferentes formas de motivação nos diferentes níveis de ensino/mecanismos de motivação/tipos de 
motivação/como motivar? 
- Mobbing nas escolas – entre as culturas - o que se entende por integração ? Palco : o recreio – como se 
exprimem os nossos alunos nas situações concretas e reais do dia-a-dia na escola ? Quais os momentos 
mais importantes do dia na escola alemã e na escola portuguesa ? 
 
Observações: 
 
- Gostei muito! Espero que se repita! 
- Era bom que seminários como este se pudessem voltar a preparar.  
- Este tipo de formação é muito importante para a troca de experiências entre docentes! 
- Gostei muito de estar presente. Desejaria que a relação luso-alemã pudesse vir a ser também tratada um 
pouco mais intensivamente nos temas a apresentar em próximas ações de formação (exemplos 
práticos/organização, metodologia). 
- Parabéns à organização (em todos os aspetos)! Tenho pena que haja colegas que só desdenhem do 
bom/ótimo trabalho e desempenho em todos os aspetos e causem mau ambiente. 
- Parabéns pela organização, pelas intervenções e pela boa gestão de toda a heterogeneidade de todos os 
participantes. E ainda pela boa disposição que mostraram e souberam passar para os outros. 
 
 
Nota:  
 
- Nr. de questionários: 27; 
- Não foram contabilizadas as respostas em branco; as respostas duplas; as respostas ininteligíveis; 
- Tratamento dos questionários a cargo da Docente de Apoio Pedagógico Andreia Augustin. 
- organizadoras: Cristina Arad, Sílvia Melo Pfeifer & Alexandra Schmidt. 
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