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1. Introdução 

 

O presente relatório foi elaborado pela responsável de avaliação da Associação Humanidades (AH) 

visando compilar os principais resultados da avaliação do projecto Vive na Boa – Promoção da 

Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis (VNB). 

Assenta num conjunto diversificado de dados de natureza quantitativa e qualitativa que foram 

recolhidos, tratados e analisados com os/as destinatários/as e outros/as stakeholders do projecto ao 

longo da sua implementação, sob a forma de relatórios parcelares de avaliação, numa perspectiva de 

prestação de contas e melhoria contínua da acção. Complementarmente, é feita uma análise da 

sustentabilidade da intervenção pós-conclusão formal do projecto, em 2013, com identificação das 

principais actividades desenvolvidas e resultados obtidos.  

O relatório organiza-se em 3 grandes blocos, sendo inicialmente apresentado um breve 

enquadramento do desenho da intervenção e da metodologia de acompanhamento e avaliação do 

projecto, seguido da sistematização dos principais resultados de avaliação com enfoque na execução 

física e financeira, abrangência de destinatários/as directos/as e indirectos/as, qualidade e satisfação 

com as actividades nucleares e resultados do projecto e, por úlitmo, uma breve avaliação do período 

pós-projecto. 

Na última parte do relatório são sistematizadas as principais conclusões e recomendações. 

Em anexo pode ser consultada documentação complementar.  
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2. Enquadramento 

2.1. Intervenção Vive na Boa - desenho de projecto 

 
O Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis (VNB) foi promovido 

pela Associação Humanidades (AH) no Baixo Alentejo, mais especificamente, nos concelhos de 

Aljustrel, Almodôvar e Beja, entre 1 de Abril de 2010 e 31 de Março de 2013. 

Contou com o co-financiamento do Programa Operacional de Potencial Humano - POPH, no âmbito 

da tipologia 7.3. Apoio Técnico e Financeiro às ONG e a colaboração estreita de parceiros no terreno, 

destacando-se como principais interlocutores nas comunidades de intervenção - o Programa Mexe-

te Aljustrel, Câmara Municipal de Almodôvar e Escola Secundária c/ 3º Ciclo Diogo de Gouveia, em 

Beja, e com o co-financiamento do Programa Operacional de Potencial Humano - POPH, no âmbito 

da tipologia 7.3. Apoio Técnico e Financeiro às ONG.  

O projecto teve como grande finalidade a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis 

junto das comunidades locais - considerando a igualdade de género como dimensão transversal e 

estruturante de qualquer estilo de vida saudável - com particular enfoque nas comunidades 

educativas, a partir da utilização de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho 

desenvolvido por mediadores/as e promove a reflexão e responsabilização de jovens em domínios 

tão relevantes como a igualdade de género (IG) e a não-violência; sexualidade responsável e 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST); prevenção do uso de drogas, incluindo o 

álcool e o tabaco; alimentação saudável e prática de exercício físico. 

A intervenção estruturou-se, assim, em torno de 3 objectivos fundamentais:  

1) Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção 

social, para a importância das temáticas da igualdade de género (IG), conciliação da vida 

familiar e profissional e do combate e prevenção da violência doméstica;  

2) Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da igualdade de género 

junto de jovens, enquanto dimensão fundamental dos estilos de vida saudáveis, com base 

numa ferramenta lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização  

3) Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ 

participação activa da sociedade civil/comunidade educativa na reflexão, concepção, 

implementação e avaliação de estratégias de promoção da igualdade de género em contexto 

educativo/formativo 
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Os/as destinatários da intervenção foram representantes e técnicos/as de entidades públicas e 

privadas com actuação na área da educação/formação, saúde e intervenção social em geral, e jovens, 

entre os/as quais, estudantes do 2º/3º CEB/ES com participação nas diferentes actividades do 

projecto: 

1) Divulgação, desenvolvimento, e avaliação das sessões de trabalho (gestão do projecto);  

2) Mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação 

metodológica da ferramenta lúdico-didáctica (CD Vive na Boa);  

3) Teste da ferramenta lúdico-didáctica (CD Vive na Boa); 

4) Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação da ferramenta lúdico-didáctica 

(CD Vive na Boa); 

5) Adaptação/edição de conteúdo/ software (CD Vive na Boa);  

6) Promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto 

dimensão estruturante dos estilos de vida saudáveis. 

Organizando as principais acções previstas com base em princípios transversais de participação e 

envolvimento de stakeholders e de acompanhamento próximo e avaliação contínua da intervenção, 

o roteiro metodológico do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida 

Saudáveis integrou, assim, 5 etapas consideradas fundamentais para a concretização dos objectivos 

do projecto: 

      Roteiro metodológico Vive na Boa 

 

 

 

                                                                                      PARTICIPAÇÃO E 
                                                                                     ENVOLVIMENTO 
                                                                                   DE STAKEHOLDERS 

 
                                                                                 ACOMPANHAMENTO 
                                                                                         E AVALIAÇÃO 
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2.2. Metodologia de acompanhamento e avaliação do projecto 

 
A centralidade da avaliação no projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e de Estilos 

de Vida Saudáveis encontra-se bem patente no próprio desenho da intervenção, estruturalmente 

orientado para a adequação das respostas às necessidades existentes, contemplando, como já vimos, 

uma actividade especificamente dedicada à avaliação e reflexão sobre os resultados da 

experimentação da ferramenta Vive na Boa. 

A metodologia de acompanhamento e avaliação adoptada pelo projecto assegurou a monitorização 

e avaliação contínuas das actividades realizadas, com recurso à auscultação de todos/as os/as 

intervenientes envolvidos/as – promotores/as, agentes, mediadores/as e beneficiários/as finais da 

intervenção, numa perspectiva de complementaridade entre auto e hétero-avaliação1. Nesse 

seguimento, todas as sessões de trabalho desenvolvidas no âmbito do projecto foram avaliadas pela 

equipa de projecto e pelos demais participantes dando origem a relatórios parcelares, partilhados e 

discutidos com os stakeholders ao longo da intervenção. 

As principais actividades de avaliação organizaram-se em torno de 3 momentos distintos, 

correspondentes a diferentes fases de desenvolvimento do projecto: 

1) Na fase inicial, a avaliação centrou-se na concepção da intervenção, com particular enfoque 

na aferição de competências de partida da equipa de projecto e necessidades e expectativas 

de agentes e mediadores/as para ajustamento da acção futura; 

2) Durante a fase intermédia, foi privilegiada a dimensão da realização do projecto, 

monitorizando-se a adesão, qualidade, adequação e eficácia do processo e do produto, 

através da avaliação das sessões de trabalho e da ferramenta Vive na Boa; 

3) Na fase final, o enfoque nos resultados e potenciais impactes da intervenção orientou a 

análise integrada dos dados de avaliação recolhidos ao longo de toda a intervenção.   

O mapeamento da metodologia de acompanhamento e avaliação do projecto encontra-se 

sistematizado no quadro n.º1.  

                                                           
1 Os instrumentos de recolha de informação utilizados podem ser consultados em anexo. 
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Quadro n.º 1 – Metodologia de Acompanhamento e Avaliação do Projecto VNB 

Avaliação Incidência Dimensões de análise Instrumentos Fontes de informação Produtos  

Inicial  

 

Concepção Pertinência e Coerência 
do projecto 

 

 

Ficha de diagnóstico de necessidades/ 
levantamento de expectativas 

- Agentes (representantes e técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de educação/saúde/intervenção social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatórios 
parcelares 

de 
avaliação   

de 
actividades 

 

 

 

 

 

 

Relatório 
final de 

avaliação 

 

Dezembro 
2015 

 

Actas das reuniões - Promotores/as (representantes e técnicos/as da AH) 

- Agentes (representantes e técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de educação/saúde/ intervenção social) 
Questionário avaliação de sessões 

Questionário de auto-avaliação - Promotores/as (representantes e técnicos/as da AH) 

Grelha de competências de partida 

Intermédia Realização Eficácia 

Adesão 

Qualidade/ adequação 
do processo e do 
produto  

Actas das reuniões - Promotores/as (representantes e técnicos/as da AH) 

- Agentes (representantes e técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais (representantes APEE) 

Questionário avaliação de sessões 

Questionário avaliação da ferramenta - Mediadores/as (técnicos/as de educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais (jovens) 

Questionário de auto-avaliação - Promotores/as (representantes e técnicos/as da AH) 

Final  Resultados e 
potenciais impactes 

Eficácia 

Adesão 

Qualidade/ adequação 
do processo e do 
produto  

Resultados alcançados 

Potenciais  impactes 

Actas das reuniões - Promotores/as (representantes e técnicos/as da AH) 

- Agentes (representantes e técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais (representantes APEE) 

Questionário de avaliação de sessões 

Questionário de avaliação da 
ferramenta 

- Mediadores/as (técnicos /as de educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais (jovens) 

Questionário de auto-avaliação - Promotores/as (representantes e técnicos/as da AH) 

mailto:humanidades@humanus.pt
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3. Resultados da Avaliação 

 

3.1. Execução física e financeira 

 
A concretização dos objectivos do projecto Vive na Boa relaciona-se directamente com a 

implementação do roteiro metodológico da intervenção. 

Nesse seguimento, destaca-se a taxa de execução física do projecto - 100% - como resultado da 

conclusão das 6 actividades previstas no desenho de projecto, incluindo a i) divulgação, 

desenvolvimento, e avaliação das sessões de trabalho (gestão do projecto); ii) mobilização de agentes 

estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação metodológica da ferramenta 

lúdico-didáctica; iii) teste da ferramenta lúdico-didáctica; iv) avaliação e reflexão sobre os resultados 

da experimentação da ferramenta; v) adaptação/edição de conteúdo/ software (CD Vive na Boa); e 

promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto dimensão 

estruturante dos estilos de vida saudáveis. 

Quadro n.º 2 – Taxa de execução física do projecto VNB 
N.º de actividades previstas N.º de actividades realizadas Taxa de execução física 

(n.º de actividades concluídas/ actividades previstas* 100) 

6 6 100,00% 

 

A implementação das actividades do projecto foi concretizada sem qualquer derrapagem financeira, 

com o valor global das despesas realizadas ao longo dos 3 anos de projecto a ficar aquém do 

orçamento inicialmente aprovado.  

Quadro n.º 3 – Taxa de execução financeira do projecto VNB 
Valor de despesas previstas   Valor de despesas realizadas Taxa de execução física 

(n.º de actividades concluídas/ actividades previstas* 100) 

112 000,00 97 026,86 86,64% 

 

A taxa de execução financeira do projecto Vive na Boa - 87% - reflecte uma rigorosa gestão de recursos 

e a criação de sinergias entre comunidades educativas locais, com mobilização de agentes e 

mediadores dos 3 territórios de intervenção – Aljustrel, Almodôvar e Beja – para a realização de 

sessões de trabalho conjuntas, o que resultou na redução do número de deslocações da equipa da 

Associação Humanidades, instalada em Lisboa, ao Baixo Alentejo. 
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3.2. Abrangência de destinatários/as 

 
Pela sua natureza de construção colectiva de processos de mudança, a concretização dos objectivos 

do projecto Vive na Boa dependia do envolvimento e participação directa das comunidades 

educativas na implementação do roteiro metodológico da intervenção, tendo sido definidos como 

destinatários directos das acções Vive na Boa representantes e técnicos/as de entidades públicas e 

privadas com actuação na área da educação/formação, saúde e intervenção social em geral, e jovens, 

entre os/as quais, estudantes do 2º/3º CEB/ES. 

Nesse seguimento, a taxa de abrangência de destinatários/as do projecto, muito próxima dos 100% 

reflecte o sucesso da intervenção numa dupla perspectiva de avaliação de processo e resultados.  

 
Quadro n.º 4 – Taxa de abrangência de destinatários/as do projecto VNB 

Nº destinatários/as previstos/ as   Nº destinatários/ as abrangidos/ as   Taxa de abrangência de destinatários/as 
(n.º de destinatários abrangidos/ previstos* 100) 

3452 3433 99,45% 

 

Com um valor estimado de 16 924 beneficiários indirectos da intervenção Vive na Boa, o projecto 

contou com a participação directa de um total de 3433 destinatários/as nas suas actividades, incluindo 

337 profissionais e 3096 jovens. 

 

3.3. Avaliação das actividades nucleares e resultados do projecto 
 

No seguimento da metodologia de acompanhamento e avaliação, as actividades do projecto Vive na 

Boa foram objecto de avaliação quantitativa e qualitativa pelos demais participantes - promotores/as, 

agentes, mediadores/as e beneficiários/as finais da intervenção, com input contínuo de reflexões 

participadas e melhorias no roteiro metodológico da intervenção constante em 7 relatórios parcelares 

de avaliação do projecto. 

Por razões de economia de tempo e de espaço, apresenta-se aqui uma breve sistematização dos 

principais resultados da avaliação realizada pelos/as destinatários/as directos do projecto – agentes 

estratégicos, mediadores e beneficiários finais, que não dispensa a consulta dos relatórios 

disponibilizados em anexo, com dados complementares de auto e hétero-avaliação de necessidades 

existentes, pontos críticos/ factores de sucesso da utilização da metodologia/ferramenta Vive na Boa 

e sugestões de melhoria. 
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3.3.1. Mobilização de agentes e capacitação de mediadores 
 

Porque o projecto Vive na Boa teve como objectivo a promoção do envolvimento e participação activa 

da comunidade educativa na construção de estratégias de promoção da IG em contexto 

educativo/formativo, os primeiros meses de actividade do projecto orientaram-se para o 

comprometimento e mobilização de agentes estratégicos e capacitação de mediadores VNB nas 

comunidades educativas de Aljustrel, Almodôvar e Beja com a realização de 5 sessões de trabalho: 

Quadro n.º 5 – Sessões de mobilização de agentes e capacitação de mediadores 

Data/ local Breve resumo das sessões de trabalho Participantes Avaliação  

30.04.2010 

EB 2.3 Dr. Brito 
Camacho – 
Aljustrel 
 

Apresentação da missão, âmbito de intervenção e principais actividades da AH; 
explicitação dos objectivos, principais actividades e roteiro metodológico do 
projecto; projecção dos ecrãs e explicação das principais características do CD 
interactivo Vive na Boa; esclarecimento de dúvidas relativas ao 
projecto/ferramenta VNB e reflexão em torno das especificidades do contexto/ 
estratégias de intervenção; agendamento da experimentação da ferramenta 
com mediadores (área da educação/formação, saúde e intervenção social em 
geral) mobilizados pelos participantes para Maio/Junho; recolha de dados dos 
participantes, levantamento de necessidades/expectativas e avaliação da 
sessão. 

4 promotores 

13 agentes/ 
mediadores 
  

2 questionários 
de auto-avaliação 
+ 11 
questionários de 
avaliação  

30.06.2010 
EB 2.3 Dr. Brito 
Camacho – 
Aljustrel 

Apresentação dos participantes, levantamento de expectativas e breve 
enquadramento da sessão; experimentação do jogo Vive na Boa; debate e 
reflexão; planificação/calendarização das próximas actividades; monitorização 
e avaliação 

4 promotores  
17 agentes/ 
mediadores 

4 questionários 
de auto-avaliação 
+ 18 
questionários de 
avaliação  

09.09.2010 

Agrupamento 
Escolas Almodôvar 

Apresentação dos participantes e breve enquadramento do projecto/sessão; 
experimentação completa do jogo Vive na Boa com debate e reflexão; 
planificação/calendarização das próximas actividades; monitorização e 
avaliação 

2 promotores  

13 agentes/ 
mediadores 

2 questionários 
de auto-avaliação 
+ 13 
questionários de 
avaliação  

09.09.2010 

Escola Sec/3º ciclo 
Diogo de Gouveia 
- Beja 

Apresentação dos participantes e breve enquadramento do projecto/sessão; 
experimentação completa do jogo Vive na Boa com debate e reflexão; 
planificação/calendarização das próximas actividades; monitorização e 
avaliação 

2 promotores  

18 agentes/ 
mediadores 
 

2 questionários 
de auto-avaliação 
+ 18 
Questionários de 
avaliação  

19.11.2010 

Escola Sede do 
AVE - Aljustrel 

Apresentação dos participantes e breve enquadramento do projecto/sessão; 
experimentação completa do jogo Vive na Boa com debate e reflexão; 
planeamento das próximas actividades; monitorização e avaliação 

2 promotores  

14 agentes/ 
mediadores 
 

2 questionários 
de auto-avaliação 
+ 14 
questionários de 
avaliação  

 

Foram recolhidos 74 questionários de avaliação (taxa de resposta = 98%) junto dos destinatários 

directos/as das acções - agentes e mediadores das áreas da educação/formação, saúde e intervenção 

social em geral. 

Os principais resultados apontam para a adequação do espaço e equipamentos, duração, material 

distribuído e matérias abordadas nas sessões de trabalho. 

 

 

 

mailto:humanidades@humanus.pt
http://www.humanus.pt/


 
Associação Humanidades • Instituição Particular de Solidariedade Social • Pessoa Colectiva de Util idade Pública • Diário República – III Série – n.º 57 – 21/03/06 • NIF: 504160150 

Endereço postal: Apartado 50109, 1703-001, Lisboa • Tel: 210996493 • Tlm: 919135962 • Fax: 211533266• Email: humanidades@humanus.pt • www.humanus.pt 
Página 

10 de 124 

 

Gráfico n.º 1 – Avaliação da adequação das sessões de trabalho às necessidades (frequência) 

. 

 
Complementarmente, os dados da avaliação apontam para a elevada qualidade da clareza na 

transmissão da mensagem, métodos de apresentação utilizados, ritmos de exposição, interacção com 

participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica desenvolvida 

nas sessões de mobilização e capacitação. 

 

Gráfico n.º 2 – Avaliação da qualidade das sessões de trabalho (frequência) 

 
 
A avaliação da qualidade global das sessões aponta mais uma vez para a elevada qualidade do 

trabalho realizado.  

Na maioria dos casos excedeu as expectativas dos/as inquiridos/as que destacam a qualidade da 

metodologia e reforçam a importância da continuidade da dinâmica e troca de experiências 

conseguida nas sessões. 
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Gráfico n.º 3 – Avaliação do grau de qualidade global das 
sessões de trabalho (frequência) 

 

Gráfico n.º 4 – Avaliação das sessões de trabalho face às 
expectativas (frequência) 

 

 

Com base na exploração e utilização directa, os/as inquiridos/as demonstraram elevado interesse no 

jogo lúdico-didáctico Vive na Boa, reforçando o elevado potencial da ferramenta não só para a 

promoção dos estilos de vida saudáveis entre os/as jovens, mas também para a integração da 

Igualdade de Género como eixo estruturante de práticas e culturas juvenis. 

 

Gráfico n.º 5 – Avaliação do interesse suscitado pela ferramenta VNB (frequência) 

 
 

Gráfico n.º 6 – Avaliação do potencial da ferramenta VNB (frequência) 

 
 
O balanço da avaliação da ferramenta Vive na Boa é muito positivo, com a larga maioria dos/as 

participantes nas sessões de mobilização de agentes estratégicos e capacitação de mediadores/as a 

sinalizarem a sua elevada ou muito elevada qualidade.  
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Gráfico n.º 7 – Avaliação do grau de qualidade global da ferramenta (frequência) 

 
 
O comprometimento dos/as participantes com a intervenção nas comunidades educativas e o 

envolvimento activo na reflexão realizada durante as sessões de trabalho, também patente no 

feedback qualitativo recolhido através dos/as questionários de avaliação, permitiram identificar 

pontos críticos/ factores de sucesso nas etapas subsequentes do roteiro Vive na Boa – 

experimentação e avaliação da ferramenta em contexto educativo - contribuindo para a concretização 

dos objectivos do projecto.  

3.3.2. Experimentação e avaliação da ferramenta 

 

No seguimento da mobilização de agentes estratégicos e capacitação de mediadores nos territórios 

de intervenção do projecto, a ferramenta Vive na Boa foi testada em escolas dos concelhos de 

Aljustrel, Almodôvar e Beja durante os anos lectivos de 2010/2011 e 2011/2012, envolvendo 

profissionais da área da educação/saúde/intervenção social (dinamizadores/as) e alunos/as do 2º e 

3º CEB e do Ensino Secundário (jogadores/as) na experimentação e avaliação do jogo. 

Quadro n.º 5 – Sessões de experimentação e avaliação da ferramenta  

Data/ local Breve resumo das sessões de 
trabalho 

Participantes Avaliação  

Anos lectivos 2010/2011 e 2011/2012 

EB 2/3 Manuel Brito Camacho, Externato 
António Sérgio, EB 2/3 Santiago Maior, ES3 
Diogo de Gouveia e Externato António 
Sérgio, EB Dr. João de Brito. 

Experimentação e avaliação da 
ferramenta Vive na Boa em contexto 
educativo 

28 dinamizadores/as  

608 jogadores  
27 questionários de 
avaliação de 
dinamizadores/as + 605 
questionários de 
avaliação de 
jogadores/as 

04.05.2012 

EB 2.3 Dr. Brito de Camacho – Aljustrel 
Avaliação e reflexão sobre os 
resultados da experimentação; 
balanço e planificação das próximas 
actividades do projecto 

2 promotores 

3 agentes/ mediadores 

n.a. 

 

07.05.2012 
Escola Sec/3º ciclo Diogo de Gouveia - 
Beja 

2 promotores 
2 agentes/ mediadores 

 
Entre Outubro de 2010 e Março de 2012 foram devolvidos à Associação Humanidades questionários 

de avaliação de dinamizadores/as e jogadores/as correspondentes a 27 sessões de experimentação 

da ferramenta VNB nas escolas EB 2/3 Manuel de Brito Camacho, Externato António Sérgio, EB 2/3 

Santiago Maior, ES3 Diogo de Gouveia e Externato António Sérgio, EB Dr. João de Brito.  
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Depois de tratados e analisados, os dados recolhidos foram objecto de partilha e discussão com 

agentes estratégicos e mediadores do processo de experimentação nos territórios de intervenção. A 

sistematização dos principais resultados da avaliação é seguidamente apresentada. 

 

DINAMIZADORES/AS 

 

A amostra em estudo inclui 27 questionários de avaliação preenchidos por dinamizadores/as da 

ferramenta Vive na Boa, na sua esmagadora maioria do sexo feminino (23). 

A maioria dos/as inquiridos são docentes ou psicólogos/as com formação na área da psicologia 

educacional, biologia e serviço social e desenvolveram o teste do jogo no âmbito de áreas curriculares 

não disciplinares – formação cívica, estudo acompanhado e área de projecto, em sessões de trabalho 

com uma duração média de 90 minutos. 

De acordo com a avaliação dos inquiridos/as foram reunidas as condições facilitadoras de uma 

exploração bem-sucedida da ferramenta patentes na elevada adequação do contexto, facilidade de 

utilização e capacidade de mobilização e dinamização de grupos. 

 

Gráfico n.º 8 – Avaliação do grau de adequação do contexto de utilização, competências de mobilização/ dinamização de grupos 
e facilidade de utilização da ferramenta VNB 

 
 

O feedback dos/as alunos/as foi muito positivo, com os/as dinamizadores/as a sinalizarem elevados 

níveis de participação global e valorização das actividades associadas ao jogo Vive na Boa. 
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Gráfico n.º 9 – Avaliação do grau de participação global e valorização do jogo pelos/as dos/as jogadores 

 
 

Para a maioria dos/as dinamizadores/as ficou demonstrada a eficácia da ferramenta Vive na Boa na 

promoção de uma reflexão sobre os estilos de vida saudáveis que inclui representações e práticas de 

igualdade de género e não-violência. 

 

Gráfico n.º 10 – Avaliação do grau de eficácia da ferramenta na promoção da reflexão sobre EVS e integração da IG/EVS 

 
 

O feedback recolhido junto dos/as dinamizadoras/as no âmbito da avaliação qualitativa permitiu 

identificar um conjunto de aprendizagens resultantes da utilização do jogo. Desde logo, os/as 

dinamizadores sinalizaram o aprofundamento do seu conhecimento sobre a ferramenta, o 

desenvolvimento de competências na área dos EVS, capacitação para a dinamização de grupos e 

diagnóstico e exploração dos gostos, interesses, dúvidas e preocupações dos/as jogadores/as. 

Identificaram também o impacto da utilização da ferramenta no desenvolvimento de competências e 
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responsabilização dos/as alunos face aos EVS e nas aprendizagens transversais decorrentes da 

partilha de ideias, reflexão e debate alargado sobre temáticas de interesse para os/as jovens. 

A reflexão em torno dos pontos críticos para uma utilização bem-sucedida da ferramenta VNB em 

contexto educativo/formativo e a elaboração de propostas de melhoria contribuíram, de forma 

decisiva, para a concretização dos objectivos do projecto.  

 

JOGADORES/AS 

 

A amostra em estudo inclui 605 questionários de avaliação preenchidos por jogadores/as que 

utilizaram a ferramenta. São na sua maioria alunos (47%) e alunas (53%) do Ensino Básico (2º CEB – 

26%, 3º CEB – 67% e Ensino Secundário -7%), com idades compreendidas entre os 12-15 anos (72%). 

A apreciação global do jogo Vive na Boa realizada pelos/as alunos/as é muito positiva, com a quase 

totalidade dos/as inquiridos/as a afirmar que gostou ou gostou muito de utilizar a ferramenta. 

 

Gráfico n.º 11 – Apreciação global da ferramenta  

 
 
Ainda que os conteúdos e temáticas abordadas ao longo do jogo sejam referidos por diversos jovens 

como pontos fortes, os aspectos que mais agradaram aos/às alunos/as prendem-se sobretudo com a 

metodologia do jogo. Foi destacado o processo de construção das personagens, as perguntas e 

respostas e a interacção, a partilha de ideias e o debate implícitos à progressão nos diferentes 

cenários/etapas do jogo. A satisfação global dos/as inquiridos/as encontra-se também patente na 

sinalização do interesse suscitado pela ferramenta Vive na Boa. 

 

Gráfico n.º 12 – Avaliação do interesse da ferramenta  
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A forte vertente didáctica do jogo VNB é reconhecida pelos/as alunos/as, reforçando a sua utilidade 

enquanto ferramenta promotora da aprendizagem e da reflexão sobre as temáticas abordadas. 

 

Gráfico n.º 13 – Avaliação da utilidade da ferramenta para aprender e reflectir sobre as coisas 

 
 

Nesse seguimento, os/as inquiridos/as identificam o contributo específico do jogo para o 

enquadramento da reflexão sobre a Igualdade de Género no âmbito dos Estilos de Vida Saudáveis. 

 
Gráfico n.º 14 – Avaliação do contributo da ferramenta para pensar sobre a IG como parte dos EVS  

 
 

Os/as jogadores/as identificam aprendizagens diversas sobre os temas do jogo, a adolescência e a 

sociedade em geral. Destacam a prevenção, adopção e responsabilização face a comportamentos 

saudáveis, a partilha e respeito pelas ideias dos outros/ visões diferentes dos assuntos abordados e a 

reflexão associada à tomada de decisão. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA: dinamizadores/as & jogadores/as 

 
 

No seguimento do desafio lançado nos questionários e pese embora a maioria dos/as inquiridos/as 

tenha referido que não alteraria nada no jogo, foram recolhidas algumas sugestões de melhoria da 

ferramenta Vive na Boa, partilhadas por dinamizadores/as e jogadores/as. 

Desde logo, o alargamento/ extensão do jogo através da integração de mais cenários para exploração 

e discussão temática, com destaque para vários pedidos específicos de mais perguntas sobre drogas 

e sexualidade por parte dos/as alunos/as. 
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Quadro n.º 6 – Sugestões de melhoria da ferramenta Vive na Boa  

Propostas dos/as dinamizadores/as e jogadores/as 
 

Conteúdo 
Aumentar jogo - mais perguntas/situações/contextos  

Debater/falar/explorar mais e/ou diferentes temas 

Rever/ adaptar/ simplificar a linguagem 

 
Software 

Solucionar problemas técnicos/morosidade 

Disponibilizar o jogo on line 

Mais/melhores imagens/gráficos/animação  

Mais/melhores jogos/actividades interactivas 

 

Complementarmente, foi identificada a necessidade de resolução de problemas técnicos e 

aperfeiçoamento de software com vista a uma utilização mais dinâmica e atractiva da ferramenta e a 

revisão linguística para simplificação e adaptação dos conteúdos ao contexto educativo. 

 

3.3.3. Adaptação e edição da ferramenta 

 

A adaptação da metodologia e edição da versão final da ferramenta Vive na Boa, ajustada ao contexto 

educativo/ formativo com base na participação activa das comunidades locais de Aljustel, Almodôvar 

e Beja no seu teste e avaliação contribuiu para o principal resultado/ produto do projecto VNB, em 

torno do qual se estruturou o desenho da intervenção. 

Pese embora todo o processo de envolvimento de agentes estratégicos e capacitação de mediadores 

tenha permitido a recolha de inputs relevantes para o ajustamento da metodologia e da ferramenta 

Vive na Boa, o teste do jogo em contexto escolar junto de um número alargado de professores/as e 

alunos e a auscultação dos/as participantes através de inquérito por questionário revelou-se uma 

etapa decisiva para a validação e aperfeiçoamento de um recurso lúdico-didáctico que, respondendo 

às necessidades e interesses dos/as utilizadores, contribui para a participação das comunidades 

educativas na construção da mudança social.  

Como vimos anteriormente, a monitorização e avaliação da experimentação da ferramenta nas 

escolas permitiu caracterizar o contexto e perfil dos/as utilizadores/as, avaliar a participação, 

interesse, utilidade e eficácia da ferramenta na promoção da reflexão da Igualdade de Género 

enquanto eixo estruturante dos Estilos de Vida Saudáveis e das Culturas Juvenis, bem como identificar 

ajustamentos necessários numa perspectiva de melhoria contínua. 

Num quadro de elevada satisfação com a qualidade e eficácia da metodologia e a ferramenta Vive na 

Boa foi possível recolher, através da auto-avaliação contínua realizada pela Associação Humanidades, 

da auscultação directa de destinatários/as das actividades, da análise e discussão dos resultados da 

avaliação com os parceiros no terreno e, finalmente, da articulação com a empresa fornecedora dos 

serviços de adaptação e edição da ferramenta, um conjunto de alterações que, reunindo um consenso 

generalizado e as necessárias condições de viabilidade técnica, contribuíram para o aperfeiçoamento 
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do jogo Vive na Boa. Abaixo segue listagem de principais alterações introduzidas no âmbito da 

adaptação/edição da versão final da ferramenta: 

Quadro n.º 7 – Principais alterações para adaptação/ edição da ferramenta Vive na Boa  

Software Contéudo 

Resolução de problemas técnicos com melhoria da robustez da 
programação informática* 

Atribuição de controlo aos/às facilitadores/as relativamente à 
possibilidade e momento de aparecimento de algumas 
informações no ecrã de jogo (dicas) 

Possibilidade de consulta das características da personagem 
durante todo o roteiro do jogo 

Possibilidade de gravar o jogo e retomá-lo mais tarde, adaptável 
aos tempos lectivos   

Revisão e adaptação da linguagem aos/às 
destinatários/as do jogo* 

Introdução de créditos e avisos legais*  

Introdução de imagens e sons com vista à 
diversificação de práticas e representações juvenis 

 

* Alterações inicialmente previstas no desenho de candidatura 

 

Relativamente ao acesso ao jogo, foi inicialmente prevista a edição de 2000 exemplares de CD-ROM 

para disponibilização às escolas e outras organizações da área da intervenção social com jovens. 

Contudo, e como resultado da reflexão com os parceiros no terreno, considerou-se mais adequado, 

do ponto de vista da universalização do acesso e monitorização e avaliação da utilização, a redução 

do número de exemplares para 1000 CD-ROM, resultando como principal produto do projeto a 

disponibilização universal, monitorizável e avaliável, do jogo em plataforma online. Nesse 

seguimento, foram realizadas as seguintes acções: 

 Criação de plataforma de alojamento do jogo on line http://www.humanus.pt/vivenaboa 

 

 Definição de área de acesso reservado às escolas e outras organizações de natureza 

educativa/ formativa, mediante login e logout autorizado pela Associação Humanidades, com 

recolha de dados de monitorização e avaliação da utilização do jogo 

 Introdução de uma quick-tour de acesso universal (prévio ao pedido de login) com informação 

acerca do jogo 
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Desta forma é garantida a disseminação alargada de recursos/metodologias de apoio à promoção da 

reflexão sobre a igualdade de género e não-violência enquanto dimensão estruturante dos estilos de 

vida saudáveis, reforçando a sustentabilidade do trabalho desenvolvido no projecto Vive na Boa. 

 

3.3.4. Sensibilização da comunidade  

 

No seguimento dos objectivos do projecto de sensibilização da sociedade civil, comunidade educativa 

local e entidades de intervenção social, para a importância das temáticas da igualdade de género, 

conciliação da vida familiar e profissional e do combate e prevenção da violência doméstica, e do 

envolvimento/ participação activa de todos/as na construção de estratégias de promoção da IG em 

contexto educativo/formativo foram desenvolvidas ao longo do projecto várias acções. 

Quadro n.º 8 - Acções de sensibilização da comunidade 

Data/ local Breve resumo das sessões de trabalho Participantes Avaliação  

Maio - Junho 2011 

EB23 Dr. Manuel 
Brito de Camacho 

10 - 13 Junho 2011 

Parque de Feiras e 
Exposições de 
Aljustrel 

Concurso Slogans VNB Aljustrel com participação de 
professores/ alunos EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho; 

Espaço VNB no stand da Feira da Saúde - Feira do Campo 
Alentejano, com o apoio do Programa Mexe-te, AVECA, Escola 
EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho e Associação 
Humanidades, para divulgação do projecto, jogo e concurso 
de slogans. Mesa de voto do concurso VNB aberta à 
comunidade local durante a feira – 30 mil visitantes; 

7 cartazes com slogan vendedor distribuídos pela Escola EB23 
Dr. Manuel Brito de Camacho/ AVECA 

2 promotores 

3 agentes 

10 mediadores e 

237 beneficiários finais 
directamente envolvidos 
na construção de 

60 slogans concorrentes 

233 participantes na 
eleição do slogan 
vencedor 

n.a. 

Maio - Junho 2011 

ES/3º CEB Diogo de 
Gouveia e 
Externato António 
Sérgio 

Concurso Slogans VNB Beja com participação de professores e 
alunos ES/3º CEB de Diogo de Gouveia. 

12 cartazes com slogan vendedor distribuídos pela Escola Sec/ 
3º CEB Diogo de Gouveia e Externato António Sérgio. 

89 alunos/as do 3º CEB/ 
SEC/ 13 slogans 
concorrentes  

n.a. 

26.10.2011 

Auditório Biblioteca 
Municipal Aljustrel 

Participação no I Encontro Distrital da CPCJ – Aljustrel/ Ateliês 
temáticos; sensibilização IG/EVS com divulgação do projecto e 
utilização da ferramenta Vive na Boa. 

2 promotores 

33 agentes/ mediadores 

2 questionários de 
auto-avaliação + 33 
questionários de 
avaliação 

08.03.2013 

Auditório Biblioteca 
Municipal Aljustrel 

Encerramento do projecto com sensibilização para a 
importância da IG/EVS; desenho e resultados da avaliação da 
intervenção Vive na Boa; exploração da ferramenta e 
perspectivas de futuro; avaliação da sessão de trabalho  

3 promotores 

7 agentes/ mediadores 

40 benificiários finais 
Aljustrel/Beja 

3 questionários de 
auto-avaliação + 41 
questionários de 
avaliação 

22.03.2013 

Biblioteca 
Municipal 
Almodôvar 

3 promotores 

18 agentes/ mediadores 

3 questionários de 
auto-avaliação + 15 
questionários de 
avaliação 
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 Concurso de Slogans Vive na Boa em Aljustrel  

Durante os meses de Maio e Junho de 2011 foi dinamizado, com o apoio do Programa Mexe-te e do 

AVECA (Agrupamento Vertical de Escolas de Aljustrel), um concurso para criação de um slogan sobre 

o jogo Vive na Boa com o principal objectivo de promover a divulgação e sensibilização da comunidade 

local face à Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis. Esta acção contou com a participação de 

professores/as e alunos/as da Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho envolvidos na 

experimentação da ferramenta VNB e resultou num total de 60 slogans apresentados a concurso.  

Foram pré-seleccionados 10 slogans para apresentação e 

votação pública no Espaço Vive na Boa, stand integrado na 

Feira da Saúde - Feira do Campo Alentejano, realizada no 

Parque de Feiras e Exposições de Aljustrel entre 10 e 13 de 

Junho e visitada por cerca de 30 mil pessoas. A votação 

contou com uma participação alargada da comunidade local 

- 233 pessoas, e permitiu distinguir como slogan vencedor a 

frase Vive na boa, se não andas à toa!, da autoria de duas 

alunas da Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho, 

divulgada através da distribuição de 7 cartazes do projecto 

pelo AVECA/Mexe-te Aljustrel.  

 

 
As vencedoras foram premiadas com uma t-shirt do projecto Vive na Boa com o respectivo slogan 

estampado entregue na última semana de aulas do ano lectivo 2010-2011. 

 

 Concurso de Slogans Vive na Boa em Beja 

O desafio da realização de um concurso de slogans Vive na Boa foi também aceite em Beja.  

 

A acção decorreu durante os meses de Maio e Junho de 2011, 

com participação de professores/as e alunos/as da Escola 

Secundária/3º CEB de Diogo de Gouveia envolvidos no projecto 

e na experimentação da ferramenta VNB. Foram criados e pré-

seleccionados pelos/as alunos/as da escola 13 slogans para 

posterior apreciação de acordo com os critérios 

regulamentados. O slogan vendedor “Descobre-te como pessoa, 

vive na boa”, foi divulgado através de 12 cartazes do projecto 

distribuídos pela Escola Secundária/3º CEB de Diogo de Gouveia 

e pelo Externato António Sérgio. 
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 I Encontro Distrital da CPCJ de Aljustrel – Ateliê Temático Vive na Boa 

No seguimento da articulação com os parceiros locais Programa Mexe-te/CPCJ Aljustrel, o projecto Vive 

na Boa participou no I Encontro Distrital da CPCJ de Aljustrel, decorrido no dia 26 de Outubro de 2011, em 

Aljustrel, através da dinamização de um ateliê “Vive na boa” com o principal objectivo de sensibilizar o 

tecido institucional para a importância da Igualdade de Género enquanto dimensão estruturante dos 

Estilos de Vida Saudáveis, divulgar e apoiar a disseminação de metodologias e ferramentas de apoio 

à promoção da reflexão sobre esta temática junto dos jovens. 

O ateliê foi dinamizado pela Associação Humanidades com recurso à utilização do jogo Vive na Boa 

que, pela natureza e formato dos conteúdos abordados pode ser também utilizada fora do meio 

escolar, num contexto de promoção da inclusão social, visando promover estilos de vida saudáveis e 

prevenir comportamentos de risco. Contou com a presença de um total de 17 participantes, 

técnico/a(s) e representantes de instituições públicas e privadas do Baixo Alentejo com intervenção 

na protecção de crianças e jovens. 

A sistematização dos principais resultados da avaliação realizada pelos destinatários/as é 

seguidamente apresentada. 

A avaliação feita pelos participantes aponta para uma adequação global do espaço e equipamentos, 

duração da sessão, material distribuído e matérias abordadas. 

 

Gráfico n.º 15 – Avaliação da adequação da sessão de trabalho às necessidades (frequência) 

 
 

  

A recepção efectiva da mensagem é confirmada pela elevada qualidade atribuída à clareza, métodos 

de apresentação e prestação de esclarecimentos, numa sessão que decorreu a bom ritmo e se pautou 

pela elevada interacção e reflexão crítica entre participantes. 
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Gráfico n.º 16 – Avaliação da qualidade da sessão de trabalho (frequência) 

 
 

 

A avaliação da qualidade global da sessão, considerada elevada, correspondeu e, nalguns casos, 

superou as expectativas dos/as participantes. 

 

Gráfico n.º 17 – Avaliação do grau de qualidade global da 
sessão (frequência) 

 

Gráfico n.º 18 – Avaliação da sessão de trabalho face às 
expectativas (frequência) 

 
 
A elevada qualidade do jogo Vive na Boa é atestada pelos/as inquiridos/as que identificam elevado 

interesse na ferramenta. 

Gráfico n.º 19 – Avaliação global da qualidade da ferramenta 
(frequência) 

 

Gráfico n.º 20 – Avaliação do interesse suscitado pela 
ferramenta (frequência) 

 
 

Com experiência de utilização directa do jogo, os/as participantes na sessão sinalizam o elevado 

potencial do jogo para a promoção de estilos de vida saudáveis junto dos jovens e, particularmente, 

para a integração da igualdade de género nos estilos de vida saudáveis. 
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Gráfico n.º 21 – Avaliação do potencial da ferramenta Vive na Boa (frequência) 

 
 
A sinalização dos pontos críticos para uma boa utilização do jogo, bem como as sugestões de melhoria 

recolhidas junto dos/as inquiridos/as foram objecto de análise aprofundada, tendo em conta os 

princípios metodológicos e as próprias características do software utilizado, contribuindo para a 

adaptação da ferramenta realizada na fase final do projecto.  

 Sessões de encerramento do projecto em Aljustrel e Almodôvar 

No encerramento do projecto (Março de 2013) foram organizadas duas sessões de sensibilização para 

a Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis, em Aljustrel e Almodôvar, visando o objectivo 

específico de partilha alargada e reflexão em torno dos resultados do projecto e disseminação do seu 

produto final - recurso lúdico-didáctico testado e validado pelos/as destinatários/as. 

Com convite à participação alargada das comunidades locais de Aljustrel, Almodôvar e Beja, 

representadas por escolas/ agrupamentos de escolas, centros de saúde, câmaras municipais, juntas 

de freguesia, comissões de protecção de crianças e jovens, instituições privadas de solidariedade 

social, forças de segurança, entre outras, mas também de agentes privilegiados na disseminação e 

mainstreaming de práticas bem-sucedidas e recursos inovadores - Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género2 e da Direcção Geral de Educação - Ministério da Educação, as duas sessões 

contaram com um total de 71 participantes (50 em Aljustrel e 21 em Almodôvar). 

Os principais resultados dos questionários de avaliação das sessões de encerramento do projecto 

(N=56) são seguidamente apresentados. 

                                                           
2 Perante a impossibilidade de representação no encerramento do projecto decorrido em Aljustrel e em Almodôvar, foi renovado o convite à 

participação da CIG, desta feita, numa sessão de divulgação Vive na Boa a realizar na sede da Associação Humanidades, em Lisboa, num período 
pós-projecto. 
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O espaço e equipamentos utilizados, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 

foram considerados adequados pela maioria dos/as inquiridos/as.  

 

Gráfico n.º 22 – Avaliação da adequação das sessões de trabalho às necessidades (frequência) 

 

 
Quanto à clareza na transmissão da mensagem, métodos de apresentação utilizados, ritmos de 

exposição, interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e 

reflexão crítica, a maioria das apreciações dos/as inquiridos/as apontam para a elevada qualidade do 

trabalho desenvolvido. 

 

Gráfico n.º 23 – Avaliação da qualidade das sessões de trabalho (frequência) 

 
 
 

A satisfação dos/as participantes encontra-se também patente na elevada qualidade global atribuída 

à sessão que correspondeu ou excedeu as expectativas da maioria dos/as inquiridos/as.  
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Gráfico n.º 24 – Avaliação do grau de qualidade global das 
sessões de trabalho (frequência) 

 

Gráfico n.º 25 – Avaliação das sessões de trabalho face às 
expectativas (frequência) 

 

 

Tanto o projecto como o jogo Vive na Boa suscitaram elevado interesse junto da maioria dos 

inquiridos/as. 

 

Gráfico n.º 26 – Avaliação do interesse suscitado pelo 
projecto Vive na Boa (frequência) 

 

Gráfico n.º 27 – Avaliação do interesse suscitado pela 
ferramenta Vive na Boa (frequência) 

 
 

O feedback dos participantes recolhido através da avaliação qualitativa reforça a satisfação com as 

sessões de trabalho e o potencial da ferramenta Vive na Boa para a reflexão e aprendizagem junto 

dos/as utilizadores/as.  
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4. Vive na Boa pós-projecto 

 

O projecto Vive na Boa foi formalmente concluído a 31 de Março de 2013.  

O seu impacto estende-se, contudo, no espaço e no tempo, através da disseminação do seu produto 

final – uma ferramenta lúdico-didáctica amplamente testada e validada pelos/as destinatários/as e 

stakeholders da intervenção 

É seguidamente apresentado um breve resumo das principais actividades Vive na Boa desenvolvidas 

entre Março de 2013 e Dezembro de 2015. 

4.1. Workshop de Divulgação Vive na Boa 

 
A Associação Humanidades promoveu um Workshop Vive na Boa no dia 14 de Maio de 2013, na sua 

sede, em Lisboa, com o objectivo de divulgação do projecto e da ferramenta Vive na Boa a 

associados/as, parceiros/as e patrocinadores/as e de sensibilização para a importância da promoção 

da Igualdade de Género e dos Estilos de Vida Saudáveis junto das populações mais jovens. 

O workshop contou com a participação de um total de 18 pessoas – associados, representantes, 

técnicos e actuais e antigos colaboradores externos da Associação Humanidades; representantes e 

técnicos de organizações parceiras – Banco Barclays, Centro de Investigação e Estudos em Sociologia  

(CIES) /ISCTE-IUL, Junta de Freguesia de Campolide Centro de Atendimento de Toxicodependentes 

(CAT) das Taipas/IDT. O convite foi endereçado a representantes da Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (CIG) e da Direcção Geral de Educação (DGE)/ Ministério da Educação, que não 

puderam estar presentes. 

Para além da apresentação do projecto, do seu desenho, principais actividades e resultados, os 

participantes tiveram a oportunidade de experimentar o jogo Vive na Boa. 

O Workshop foi avaliado através de um inquérito anónimo, tendo sido recolhidos 18 questionários de 

avaliação preenchidos no final da sessão (taxa de resposta = 100%), cujos principais resultados se 

apresentam seguidamente. 

Os espaços e equipamentos, a duração, o material distribuído e as matérias abordadas foram 

considerados globalmente adequados pelos/as inquiridos/as. 
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Gráfico n.º 28 – Avaliação da adequação da sessão de trabalho às necessidades (frequência) 

 
 

 

A avaliação realizada pelos/as participantes em torno da qualidade da sessão e das 

metodologias/ferramentas apresentadas - destacando-se o elevado grau de clareza na transmissão 

da mensagem, interacção com os participantes, prestação de esclarecimentos e reflexão critica 

realizada durante a sessão, traduzidos no interesse e reconhecimento do acentuado potencial do jogo 

Vive na Boa - aponta para a concretização dos objectivos de divulgação e sensibilização para a 

Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis. 

 

Gráfico n.º 29 – Avaliação da qualidade da sessão de trabalho (frequência) 

 
 

Gráfico n.º 30 – Grade interesse suscitado pelas 
metodologias/ferramentas (frequência) 

 

 
Gráfico n.º 31 – Potencial das ferramentas/metodologias 

para a promoção da reflexão sobe IG/EVS (frequência) 
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Os/as inquiridos consideraram que, globalmente, a sessão de trabalho teve uma qualidade elevada 

ou muito pela elevada, excedendo as expectativas da maioria dos/as participantes. 

 

Gráfico n.º 32 – Avaliação do grau de qualidade global das 
sessões de trabalho (frequência) 

 

Gráfico n.º 33 – Avaliação das sessões de trabalho face às 
expectativas (frequência) 

 

 

Ainda assim, no seguimento do desafio lançado pela Associação Humanidades, os/as inquiridos/as 

deixaram algumas sugestões de melhoria futura com vista a uma gestão mais eficiente do tempo de 

experimentação da ferramenta durante sessões e uma maior divulgação do evento.  

4.2. Candidaturas a financiamento  
 

O sucesso da intervenção Vive na Boa e a identificação de necessidades e parcerias no terreno com 

vista à replicação da metodologia Vive na Boa noutras regiões do território nacional resultou na 

elaboração dos projectos Lisboa Vive na Boa e Algarve Vive na Boa que, fruto da limitação de recursos, 

foram submetidos a concurso para financiamento POPH, na medida 7.3 - Apoio Técnico e Financeiro 

às Organizações Não Governamentais na área da Igualdade de Género. Pese embora a boa avaliação 

em função dos critérios de selecção, estas candidaturas não foram aprovadas por falta de dotação 

financeira do programa. 

4.3. Incorporação nas práticas internas e externas da AH 
 

Integrado nas práticas da Associação Humanidades, o jogo Vive na Boa tem sido regularmente 

dinamizado pelos/as colaboradores/as da Associação Humanidades tanto internamente, junto de 

jovens grávidas e/ou mães em situação de desvantagem social que são acolhidas e acompanhadas 

nos serviços regulares do Centro de Apoio à Vida (CAV), como no âmbito de actividades externas, no 

âmbito da articulação com outras IPSS e escolas/ agrupamentos de escolas.  

As avaliações realizadas por dinamizadores/as e jogadores/as e os pedidos realizados todos os anos 

por diversas escolas e, aos quais, a Associação Humanidades procura dar resposta dentro da limitação 
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dos seus recursos reforçam a necessidade, utilidade e eficácia da ferramenta lúdico-didáctica na 

promoção da igualdade de género e estilos de vida saudáveis. 

4.4. Vive na Boa on line 
 

Um dos resultados do projecto, não inicialmente previsto, e decorrente da necessidade de promover 

um acesso mais fácil e abrangente do jogo Vive na Boa, contribuindo para a continuidade da sua 

utilização foi a disponibilização da ferramenta lúdico-didáctica a profissionais da área da 

educação/formação numa plataforma on-line. 

Esta plataforma mantém-se activa, tendo-se registado deste o fim do projecto, em 2013, até ao final 

do ano de 2015, um total de 78 pedidos de acesso on line ao jogo Vive na Boa, provenientes de 

técnicos e representantes de organizações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, da área da 

educação/ formação/ saúde e intervenção social (professores/as, formadores/as, psicólogos/as, 

animadores/as socio-culturais, assistentes sociais, enfermeiros/as, entre outros). 

Destacam-se a Direcção-Geral de Educação (LVT); Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN); 

Escolas/Agrupamentos de Escolas em diversas regiões do país (Aljustrel, Aveiro, Braga, Beja, Castelo 

Branco, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Viseu); CPCJ e IPSS /Projectos 

de intervenção social e Escolas; e Universidades do Brasil, abrangendo cerca de 45 000 alunos/as e/ou 

jovens enquanto público-alvo das suas actividades. 
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5. Conclusões e Recomendações  
 

Os principais resultados da monitorização e avaliação do projecto Vive na Boa sistematizados neste 

relatório final permitiram verificar bons níveis de execução física e financeira das actividades, 

abrangência de destinatários/as e concretização dos objectivos da intervenção. 

A sensibilização e envolvimento/ participação activa da sociedade civil, das comunidades educativas 

locais de Aljustrel, Almodôvar e Beja e das entidades de intervenção social na reflexão, concepção, 

implementação e avaliação de estratégias integradas de promoção da igualdade de género e da não-

violência enquanto dimensão fundamental dos estilos de vida saudáveis dos jovens traduziu-se nos 

elevados níveis de mobilização de agentes estratégicos, capacitação de mediadores e participação 

alargada de representantes e técnicos/as da área da educação/formação, saúde e intervenção social 

em geral, e de jovens, entre os/as quais, estudantes do 2º/3º CEB/ES na experimentação e avaliação 

da ferramenta Vive na Boa.  

Os resultados da avaliação das diversas acções realizadas no âmbito do projecto apontam para um 

balanço positivo do trabalho desenvolvido, com reforço da qualidade, adequação, interesse e 

utilidade das metodologias e ferramenta lúdico-didáctica na sensibilização e promoção da Igualdade 

de Género e Estilos de Vida Saudáveis destacando-se: 

 Elevada qualidade global das sessões, superando as expectativas de muitos participantes; 

  Adequação global do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias 

abordadas nas sessões;  

 Elevada qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, 

interacção com participantes, difusão da informação, esclarecimentos e reflexão crítica; 

 Forte interesse suscitado pelo projecto e produto final, reforçando a inovação e utilidade das 

metodologias e ferramenta Vive na Boa na promoção da reflexão em torno da Igualdade de 

Género enquanto eixo estruturante das práticas e culturas juvenis; 

 Forte carácter lúdico-didáctico do jogo Vive na Boa, mobilizador do envolvimento e facilitador 

de aprendizagens junto dos/as utilizadores – dinamizadores/as e jogadores/as; 

 Envolvimento de actores estratégicos na facilitação da mudança social e do mainstreaming de 

políticas e práticas de igualdade de género em acções de disseminação do projecto e da 

ferramenta Vive na Boa; 

 

Com um legado de comunidades sensibilizadas, mediadores/as capacitados/as, jovens e famílias 

consciencializados/as e uma ferramenta lúdico-didáctica validada enquanto recurso inovador, útil e 

eficaz na promoção de aprendizagens no âmbito da igualdade de género e estilos de vida saudáveis, 
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o desafio que sempre se coloca para a acção futura diz respeito à sustentabilidade da intervenção 

com eventual replicação futura do projecto, no tempo e no espaço. 

A disseminação da versão final da ferramenta foi assegurada no âmbito das actividades do projecto, 

constituindo-se como objectivo central das sessões de encerramento do projecto e da 

disponibilização online (http://www.humanus.pt/vivenaboa/quicktour.html) para utilização exclusiva 

de organizações educativas/ formativas (http://www.humanus.pt/vivenaboa/), ou em suporte CD-

ROM, do jogo lúdico-didáctico, permitindo aos agentes locais dar continuidade ao trabalho até então 

desenvolvido e beneficiando outros/as, numa perspectiva de partilha e disseminação de boas práticas 

que, não tendo participado em nenhuma etapa do projecto, poderão utilizar um recurso lúdico-

didáctico promotor da reflexão dos/as jovens sobre estas temáticas. 

O envolvimento e participação activa de agentes estratégicos das comunidades educativas nestas 

sessões contribuiu para a reunião de condições facilitadoras da continuidade da promoção da 

igualdade de género e dos estilos de vida saudáveis no período pós-projecto. Complementarmente, 

o envolvimento da Direcção Geral de Educação – Ministério da Educação, um serviço central de 

administração directa do Estado, permitiu o alargamento do impacto das aprendizagens realizadas e 

do acesso a uma ferramenta testada e adaptada ao contexto educativo, numa perspectiva de 

disseminação de boas práticas.  

Passados mais de 2 anos do encerramento do projecto, é-nos possível fazer um balanço da 

intervenção focado não nó nos seus resultados, mas também no seu impacto. 

Totalmente incorporada nas práticas da organização, a ferramenta Vive na Boa continua a ser utilizada 

pela Associação Humanidades numa perspectiva de promoção da reflexão sobre práticas e culturas 

juvenis e do acesso universal a oportunidades de aprendizagem colectiva, tanto junto de grupos 

desfavorecidos apoiados nos seus serviços, como junto da população escolar. 

A monitorização dos pedidos de acesso on line à ferramenta permite-nos também verificar que as 

necessidades persistem no terreno e que profissionais da área da educação/ formação, saúde e 

intervenção social continuam a beneficiar do acesso a recursos lúdico-didáticos que, mobilizando o 

interesse e a participação efectivos dos/as jovens, constituem um apoio importante ao 

desenvolvimento do seu trabalho.  

A disseminação do jogo Vive na Boa através destes dois canais que se mantêm activos  – actividades 

da equipa da Associação Humanidades e plataforma on-line, não se revelam, contudo, suficientes, 

para um trabalho mais intensivo e de longo fôlego nas escolas, envolvendo professores/as e alunos/as 

no complexo processo de construção participada de cidadania. 
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É, por isso, fundamental continuar a promover a sensibilização para a importância a igualdade de 

género e dos estilos de vida saudáveis através da criação de sinergias, mobilização de parcerias e 

procura activa de financiamento que, como resultado do diagnóstico de necessidades no terreno, e 

em estreita articulação com as comunidades educativas, permita continuar a envolver activamente 

os/as jovens na construção continuada da mudança social.
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ANEXO I – RELATÓRIOS PARCELARES DE AVALIAÇÃO VNB:  

Mobilização e Capacitação de Agentes e Mediadores 
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Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis: projecto N.º 028768/2009/73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis –  

 

 

 

 

SESSÃO N.º1  

ACTIVIDADE 1: Gestão de Projecto  

ACTIVIDADE 2: Mobilização e Capacitação de agentes/ mediadores/as  
 

 

Maio, 2010  

 

Acção co-financiada pelo FSE através do POPH:  
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1. Vive na Boa - Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 
 
 

1.1. Breve enquadramento da intervenção 
 
 O Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis é um projecto promovido 

pela Associação Humanidades no Baixo Alentejo, mais especificamente, nos concelhos de Aljustrel, 

Almodôvar e Beja, contando com a colaboração estreita de três parceiros locais - Programa Mexe-te 

Aljustrel, Câmara Municipal de Almodôvar e Escola Secundária c/ 3º Ciclo Diogo de Gouveia, em Beja, e 

com o co-financiamento do Programa Operacional de Potencial Humano - POPH, no âmbito da tipologia 

7.3. Apoio Técnico e Financeiro às ONG. 3 

A grande finalidade do projecto é a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto das 

comunidades locais, (considerando a Igualdade de Género como dimensão transversal e estruturante de 

qualquer estilo de vida saudável), com particular enfoque nas comunidades educativas, a partir da 

utilização de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho desenvolvido por mediadores/as e 

promove a reflexão e responsabilização de jovens em domínios tão relevantes como a igualdade de 

género (IG) e a não-violência; sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST); prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco; alimentação saudável e 

prática de exercício físico. 

A intervenção organiza-se, assim, em torno de 3 objectivos fundamentais:  

4) Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção social, 

para a importância das temáticas da igualdade de género (IG), conciliação da vida familiar e 

profissional e do combate e prevenção da violência doméstica;  

5) Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da igualdade de género 

junto de jovens, enquanto dimensão fundamental dos estilos de vida saudáveis, com base numa 

ferramenta lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização  

6) Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ 

participação activa da sociedade civil/comunidade educativa na reflexão, concepção, 

implementação e avaliação de estratégias de promoção da igualdade de género em contexto 

educativo/formativo 

                                                           
3 Ver em anexo ficha de projecto (Anexo I). 
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Os/as destinatários do projecto são representantes e técnicos/as de entidades com actuação na área da 

educação/formação, saúde e intervenção social em geral, e jovens (12 aos 16 anos) entre os/as quais, 

estudantes do 2º/3º CEB/ES, pretendendo-se abranger um total de 7974 pessoas que indirectamente e 

directamente (3452) serão tocadas pelas actividades a desenvolver no âmbito do projecto:  

 Gestão projecto, incluindo a preparação, divulgação, desenvolvimento, acompanhamento e 

avaliação das sessões de trabalho 

 Mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação 

metodológica da ferramenta (CD Vive na Boa) 

 Utilização da ferramenta com os/as beneficiários/as finais do projecto 

 Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação para a adaptação da ferramenta  

 Adaptação de conteúdo/software e edição de 2000 exemplares da ferramenta 

 Promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto dimensão 

estruturante dos estilos de vida saudáveis 

A realização das actividades ao longo dos 3 anos de duração do projecto, que se iniciou a 1 de Abril de 

2010 e termina a 31 de Março de 2013, segue o cronograma apresentado na página seguinte:   
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Cronograma das actividades do projecto 

Identificação das actividades 
2010 2011 2012 2013 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Gestão de projecto                                      

Mobilização e capacitação de agentes/ mediadores/as                                     

Utilização da ferramenta                                      

Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação                                     

Adaptação/edição da ferramenta                                     

Promoção de acções de sensibilização da comunidade                                      
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Organizando as principais acções previstas, o roteiro metodológico do projecto Vive na Boa – Promoção 

da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis integra 5 etapas consideradas fundamentais com vista 

à concretização dos objectivos do projecto, etapas estas que são atravessadas pelos princípios da 

participação e envolvimento de stakeholders e acompanhamento próximo e avaliação sistemática da 

intervenção. 

 
       Roteiro metodológico do projecto 

 

 

 

 

                                                                                       PARTICIPAÇÃO E 
                                                                                      ENVOLVIMENTO 
                                                                                    DE STAKEHOLDERS 

 
                                                                                    ACOMPANHAMENTO 
                                                                                           E AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 
Como principais resultados do projecto são esperadas comunidades sensibilizadas, mediadores/as 

capacitados/as, jovens e famílias consciencializados/as e ferramentas testadas, adaptadas e validadas. 

 
1.2. Avaliação do projecto 
 
A centralidade da avaliação no projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e de Estilos de 

Vida Saudáveis encontra-se bem patente no próprio desenho da intervenção, estruturalmente orientado 

para a adequação das respostas às necessidades existentes, contemplando, como já vimos, uma actividade 

especificamente dedicada à avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação da ferramenta 

Vive na Boa. 

A metodologia de acompanhamento e avaliação adoptada pelo projecto prevê a monitorização e avaliação 

contínuas das actividades realizadas, com recurso à auscultação de todos/as os/as intervenientes 

envolvidos/as – promotores/as, agentes, mediadores/as e beneficiários/as finais da intervenção. 
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As principais actividades de avaliação encontram-se organizadas em torno de 3 momentos distintos, 

correspondentes a diferentes fases de desenvolvimento do projecto, que resultarão em 3 relatórios de 

avaliação alimentados pela auto e hetero-avaliação: 

4) Na fase inicial, a avaliação centra-se na concepção da intervenção, procurando-se aferir a 

pertinência e coerência do projecto com recurso ao levantamento de competências de partida 

dos/as promotores/as e necessidades e expectativas de agentes e mediadores/as, avaliação das 

sessões realizadas e auto-avaliação inicial do projecto; 

5) Durante a fase intermédia, é privilegiada a dimensão da realização do projecto, aferindo-se a 

eficácia, adesão, qualidade e adequação do processo e do produto, através da avaliação das 

sessões de trabalho, da ferramenta e da auto-avaliação intermédia do projecto; 

6) Na fase final, o enfoque na realização do projecto é complementado pela dimensão dos resultados 

e potenciais impactes da intervenção acrescentando-se à avaliação das sessões de trabalho e da 

ferramenta, a auto-avaliação e avaliação final do projecto e a estabilização da grelha de 

competências de chegada dos produtores, com vista à realização de um balanço de competências. 
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Avaliação do projecto 

Avaliação Incidência Dimensões de 
análise 

Instrumentos Fontes de informação Produtos  

Inicial  

 

Concepção Pertinência e 

Coerência do 
projecto 

 

 

Ficha de diagnóstico de 
necessidades/ 
levantamento de 
expectativas 

- Agentes (representantes e 
técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de 
educação/saúde/intervenção social) 

 

Relatório 
inicial de 
avaliação 

 

Setembro 

2010 

Actas das reuniões - Promotores/as (representantes e 
técnicos/as da AH) 

- Agentes (representantes e 
técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de 
educação/saúde/ intervenção social) 

Questionário avaliação 
de sessões 

Guião de auto-
avaliação 

- Promotores/as (representantes e 
técnicos/as da AH) 

Grelha de 
competências de 
partida 

Intermédia Realização Eficácia 

  

Adesão 

 

Qualidade/ 
adequação do 
processo e do 
produto  

Actas das reuniões - Promotores/as (representantes e 
técnicos/as da AH) 

- Agentes (representantes e 
técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de 
educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais 
(representantes APEE) 

 

Relatório 
intermédio 

de 
avaliação 

 

Dezembro 
2011 

Questionário avaliação 
de sessões 

Questionário avaliação 
da ferramenta 

- Mediadores/as (técnicos/as de 
educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais (jovens) 

Guião de auto-
avaliação 

- Promotores/as (representantes e 
técnicos/as da AH) 

Final  Resultados 
e potenciais 
impactes 

 

Eficácia 

  

Adesão 

 

Qualidade/ 
adequação do 
processo e do 
produto  

 

Resultados 
alcançados 

 

Potenciais  
impactes 

Actas das reuniões - Promotores/as (representantes e 
técnicos/as da AH) 

- Agentes (representantes e 
técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de 
educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais 
(representantes APEE) 

 

Relatório 
final de 

avaliação 

 

Março  

2013 

Questionário de 
avaliação de sessões 

Questionário de 
avaliação da ferramenta 

- Mediadores/as (técnicos /as de 
educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais (jovens) 

Questionário de 
avaliação final  

- Agentes (representantes e 
técnicos/as dos parceiros locais)  

- Mediadores/as (técnicos/as de 
educação/saúde/ intervenção social) 

- Beneficiários/as finais 
(representantes APEE) 

Guião de auto-
avaliação 

- Promotores/as (representantes e 
técnicos/as da AH) 

Grelha de 
competências de 
chegada 
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2. Avaliação da Sessão de Trabalho N.º 1  

- Gestão de Projecto e Mobilização e Capacitação de Agentes/ Mediadores/as 
 

2.1. Acta da sessão  

 
A primeira sessão de trabalho do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de 

Vida Saudáveis, cuja avaliação é realizada no presente relatório, decorreu no dia 30 de Abril de 2010, entre 

as 14:30 e as 17:00 na EB 2.3. Dr. Brito de Camacho – Aljustrel. 

Inscrita nas actividades Gestão de Projecto (1) e Mobilização de Agentes e Capacitação de Mediadores/as 

(2), esta sessão teve como finalidade o lançamento do projecto nos territórios de intervenção e contou 

com a participação de técnicos/as e representantes da Associação Humanidades (4), Essência/ROFF (1), A. 

V. E. Aljustrel (2), EB 2.3. Dr. Brito de Camacho – Aljustrel (1), Câmara Municipal Aljustrel (1), Centro de 

Saúde de Aljustrel (1), EAE /DRE Alentejo (1), Câmara Municipal de Almodôvar (2), A. V. E. Almodôvar (1), 

ES c/ 3º ciclo Diogo de Gouveia – Beja (1) e IDT/EP CRI/BAAL (2), num total de 17 pessoas. 

No seguimento da ordem de trabalhos (Anexo II), procedeu-se à apresentação d@s participantes, 

enquadramento da sessão no âmbito da parceria estabelecida entre a Associação Humanidades, entidade 

promotora do projecto, e os parceiros locais e breve apresentação da missão, âmbito de intervenção e 

principais actividades da Associação Humanidades. 

Posteriormente, procedeu-se à explicitação dos objectivos, principais actividades e roteiro metodológico 

do projecto Vive na Boa – Promoção da igualdade de Género e de Estilos de Vida Saudáveis, bem como à 

apresentação do CD interactivo Vive na Boa, com projecção dos ecrãs de jogo e explicação das suas 

principais características. Seguiu-se o esclarecimento de dúvidas relativas ao projecto e ferramenta 

proposta e a reflexão sobre as especificidades do contexto e estratégias de intervenção, tendo sido 

agendada a experimentação da ferramenta com mediadores/as das áreas da educação/formação, saúde 

e intervenção social, mobilizados pelos participantes para os meses de Maio/ Junho. 

Foi distribuída documentação sobre o projecto e recolhidas informações junto dos/as participantes, com 

vista à avaliação da sessão e acordado que a comunicação na parceria e entre participantes se fará via 

email (ver instrumentos nos Anexos III e IV) e levantamento de necessidades/expectativas (ver 

instrumento no Anexo V), sendo os principais resultados seguidamente apresentados.  

2.2. Resultados da avaliação da sessão 

 
      2.2.1. Avaliação dos promotores (auto-avaliação) 

 
A primeira sessão de trabalho do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de 

Vida Saudáveis teve como principais objectivos: 
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- Apresentação da Associação Humanidades e restantes entidades participantes 

- Apresentação do projecto e da ferramenta Vive na Boa 

- Calendarização das actividades do projecto 

Os elementos da equipa da Associação Humanidades, responsável pela dinamização da sessão, 

consideram que os objectivos da sessão foram totalmente concretizados, destacando-se o arranque do 

trabalho em parceria através da facilitação da participação de todas as entidades, permitindo a 

auscultação das necessidades e expectativas existentes, identificação de responsáveis pela 

implementação das actividades e sinalização de potenciais colaborações futuras. 

Pese embora o balanço positivo da sessão de trabalho, foram identificadas algumas melhorias a introduzir 

em sessões futuras que se relacionam essencialmente com uma maior estruturação e clareza das 

apresentações, com particular enfoque nos resultados pretendidos e na consolidação da parceria local. 

 

         2.2.2. Avaliação dos/as participantes  

 
Os/as participantes responderam de uma forma muito positiva ao desafio da avaliação da sessão tendo 

sido possível recolher as apreciações da esmagadora maioria das pessoas presentes na sessão. Foram 

recolhidos e validados 11 de 12 questionários distribuídos, apresentando-se uma síntese dos principais 

resultados. 

O espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão foram 

considerados adequados pela generalidade dos/as inquiridos/as. 

 
Avaliação do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 

Adequação Espaço e 
equipamentos 

Duração da 
sessão 

Material 
distribuído 

Matérias 
abordadas 

Insuficiente - - - - 

Adequado 11 11 10 10 

Excessivo   1 1 

Ns/Nr - - - - 

Total 11 11 11 11 

 

Complementarmente, os dados da avaliação apontam para a elevada qualidade da clareza na transmissão 

da mensagem, métodos de apresentação utilizados, ritmos de exposição, interacção com participantes, 

difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica realizada durante a sessão de 

trabalho. 

 

 
Avaliação da qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, interacção com 

participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão 
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Qualidade Clareza na 
transmissão 

Métodos de 
apresentação 

Ritmos de 
exposição 

Interacção c/ 
participantes 

Difusão da 
informação 

Prestação de 
esclarecimentos 

Reflexão 
crítica 

Muito reduzida - - - - - - - 

Reduzida - - - - - - - 

Média 1 1 6 3 5 2 3 

Elevada 10 9 4 7 6 7 6 

Muito elevada - 1 1 1 - 2 1 

Ns/Nr - - - - - - 1 

Total 11 11 11 11 11 11 11 

 
A avaliação global da sessão aponta mais uma vez para a elevada qualidade do trabalho realizado. Na 

maioria dos casos excedeu as expectativas dos/as inquiridos/as que destacam a qualidade da metodologia 

e reforçam a importância da continuidade da dinâmica e troca de experiências conseguida na sessão. 

Avaliação global da qualidade da sessão 
Qualidade global Frequência 

Muito reduzida - 

Reduzida - 

Média 1 

Elevada 8 

Muito elevada 2 

Ns/Nr - 

Total 11 
 

Correspondência às expectativas 
Expectativas Frequência 

Ficou muito aquém - 

Ficou aquém - 

Correspondeu 5 

Excedeu 4 

Excedeu em muito 1 

Ns/Nr 1 

Total 11 
 

 

Tendo em conta os resultados da avaliação do interesse suscitado pelo projecto e pela ferramenta Vive na 

Boa, considerado elevado ou muito elevado pela maioria dos/as inquiridos/as, perspectiva-se a 

continuidade da sua participação nas actividades do projecto. 

 

Grau de Interesse suscitado pelo projecto e pela ferramenta Vive na Boa 
Interesse suscitado Projecto Ferramenta 
Muito reduzido - - 

Reduzido - - 

Médio - - 

Elevado 8 8 

Muito elevado 2 2 

Ns/Nr 1 1 

Total 11 11 
 
 

Como melhoria a introduzir no futuro, é sugerido o convite de outras pessoas que possam vir a colaborar 

no projecto. Este é um aspecto fundamental do roteiro metodológico do projecto, estruturado em função 

da sinalização e mobilização de agentes e potenciais mediadores/as das áreas da educação/formação, 

saúde e intervenção social. Dependendo, naturalmente, de um conhecimento aprofundado dos territórios 

e comunidades de intervenção detido pelos parceiros locais, caber-lhes-á agora a tarefa de identificar 

outras entidades/pessoas interessadas em participar nas sessões de experimentação da ferramenta a 

realizar nos meses de Maio/Junho. 

Nas observações e comentários finais os inquiridos/as reforçam a importância e utilidade do projecto e da 

ferramenta para enfrentar de uma forma consistente o desafio da promoção de estilos de vida saudáveis 
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nos jovens, sinalizando a necessidade de testar e melhorar a ferramenta caso se considere necessário. São 

solicitadas mais sessões com a mesma clareza.  

2.3. Levantamento das necessidades/expectativas  
 

Para além da avaliação da sessão, os/as participantes foram desafios a identificar quais consideram ser as 

principais necessidades dos territórios/comunidades de intervenção – Aljustrel, Almodôvar e Beja - e quais 

as expectativas existentes em relação ao projecto Vive na Boa – Promoção de Igualdade de Género e Estilos 

de Vida Saudáveis. 

Como resultado da necessidade de saída de alguns/algumas participantes antes do final da sessão, foram 

devolvidas à equipa da Associação Humanidades apenas 7 fichas de levantamento de necessidades e 

expectativas preenchidas num total de 12 participantes. 

A informação recolhida resulta, assim, da auscultação do Agrupamento Vertical de Escolas de Aljustrel, 

E.B. 2,3 Dr. Manuel de Brito Camacho, Câmara Municipal de Aljustrel, ES c/ 3º ciclo Diogo de Gouveia – 

Beja e IDT/Equipa Prevenção CRI/BAAL4, apresentando-se no quadro seguinte a sistematização das 

necessidades e expectativas identificadas: 

Avaliação do projecto 

Territórios de 
intervenção 

Principais necessidades no âmbito da 
promoção de Estilos de Vida Saudáveis  

Expectativas face ao projecto 

Aljustrel 

Almodôvar  

Beja 

 

- Informação  

- Dinamização de conteúdos 

- Divulgação dos melhores métodos 

- Mobilização de dinamizadores para participação em 
formações não acreditadas 

- Alimentação saudável  

- Igualdade de género  

- Sexualidade protegida 

- Violência  

- Violência escolar 

- Percepção das opções que conduzem ao risco 

- Experimentação/reflexão/aperfeiçoamento 

- Abordagem transversal das temáticas 

- Sensibilização da comunidade 

- Reflexão de alunos e professores 

- Satisfação das necessidades dos professores 

- Facilitação das aprendizagens dos jovens, 
especificamente processos de tomada de decisão 

 

 

 

 

 

O conjunto de necessidades listadas pode agrupar-se em dois grandes tipos que remetem quer para a 

existência de necessidades gerais ligadas à difusão de informação, dinamização de conteúdos e 

envolvimento de dinamizadores, quer para a sinalização de áreas específicas de conteúdos trabalhados na 

abordagem proposta dos estilos de vida saudáveis.   

As expectativas face ao projecto incidem na abordagem integrada do projecto e no roteiro metodológico 

adoptado, assente numa lógica de experimentação da ferramenta, reflexão e posterior adaptação em 

função dos resultados da avaliação, bem como nos objectivos propostos de sensibilização e facilitação da 

reflexão/responsabilização das comunidades educativas. 

                                                           
4 Proceder-se-á à recolha de informação adicional em sessões futuras, procurando-se auscultar também entidades do território de Almodôvar, 
cujo contributo não foi possível recolher e apresentar neste relatório. 
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ANEXO I - FICHA DE PROJECTO 

Designação: Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 

(Co-) Financiamento: Programa Operacional de Potencial Humano – POPH 

Tipologia: 7.3 – Apoio técnico e financeiro às ONG                            N.º de projecto: 028768/2009/73 
 

Entidade promotora - Associação Humanidades  

Entidades parceiras - Programa Mexe-te Aljustrel; Câmara Municipal de Almodôvar; Escola Secundária c/ 3º Ciclo Diogo de 

Gouveia - Beja 
 

Âmbito territorial - Baixo Alentejo (Concelhos de Aljustrel, Almodôvar e Beja) 
 

Data de início: 01.04.2010  Data de fim: 31.03.2013 
 

Resumo do projecto 

Sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis em comunidades locais (com particular enfoque nas comunidades 

educativas) da região do Baixo Alentejo, a partir de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho desenvolvido por 

mediadores/as e promove a reflexão e responsabilização dos jovens nos seguintes domínios:  

    - Igualdade de género (IG) e da não-violência 

    - Sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

    - Prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco  

    - Alimentação saudável e prática de exercício físico 
 

Objectivos 

- Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção social, para a importância das 
temáticas da igualdade de género (IG), conciliação da vida familiar e profissional e do combate e prevenção da violência 
doméstica 

- Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da IG junto de jovens, enquanto dimensão fundamental 
dos estilos de vida saudáveis, com base numa ferramenta lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização  

- Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ participação activa da sociedade 
civil/comunidade educativa na reflexão/concepção/implementação e avaliação de estratégias de promoção da IG em contexto 
educativo/formativo 

 

Actividades 

- Gestão de projecto 

- Mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação metodológica da ferramenta (CD 

Vive na Boa)  

- Utilização da ferramenta com os/as beneficiários/as finais do projecto 

- Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação para a adaptação da ferramenta  

- Adaptação de conteúdo/software/edição de 2000 exemplares da ferramenta 

- Promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto dimensão estruturante dos estilos 

de vida saudáveis 
 

Destinatários/as 

Profissionais da área da educação, saúde e intervenção social em geral 

Jovens (10 aos 16 anos) entre os quais, estudantes do 2º/3º CEB/ES 

Associações de Pais e Encarregados de Educação - APEE 
 

Adesão esperada 

Total de destinatários - 7974  

Total de destinatários directos - 3452 
 

Principais resultados esperados 

- Sensibilização das comunidades   

- Capacitação de mediadores/as 

- Reflexão/responsabilização de jovens e famílias  

- Teste, validação e adaptação da ferramenta às necessidades 
 

Avaliação: Sim 
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ANEXO II – ORDEM DE TRABALHOS 

 

Ordem de Trabalhos n.º 1 

 
 

Tipo de sessão: Reunião de Parceria Data: 30/04/2010 Hora: 14:15 

Actividade n.º: 1 Local: Escola Sede do AVE - Aljustrel 

 
 

1. Apresentação da Associação Humanidades 

2. Apresentação do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida 

Saudáveis  

3. Apresentação da ferramenta Vive na Boa (CD) 

4. Calendarização das actividades 

5. Outros assuntos 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis –  

 

 

 

 

SESSÃO N.º2  

ACTIVIDADE 1: Gestão de Projecto  

ACTIVIDADE 2: Mobilização e Capacitação de agentes/ mediadores/as  
 

 

Setembro, 2010  

 

Acção co-financiada pelo FSE através do POPH:  
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1. Sessão de Trabalho N.º 2  
 

1.1. Enquadramento da sessão  
 
Decorreu no dia 30 de Junho de 2010, entre as 14:15 e as 17:45, na EB 2.3. Dr. Brito de Camacho – Aljustrel, 

a segunda sessão de trabalho do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de 

Vida Saudáveis, objecto de avaliação do presente relatório. 

Contribuindo para o desenvolvimento das actividades de gestão participada de projecto (Act. 1) e 

mobilização de agentes e capacitação de mediadores/as (Act. 2), esta sessão teve como finalidade a 

realização de uma primeira demonstração da ferramenta Vive na Boa e a calendarização das próximas 

sessões de trabalho. A sessão contou com a participação de técnicos/as e representantes da Associação 

Humanidades (4), A. V. E. Aljustrel (4), EB 2.3. Dr. Brito de Camacho – Aljustrel (2), E. Sec. Aljustrel (1), 

Centro de Saúde de Aljustrel (2), Câmara Municipal de Almodôvar (1), ES c/ 3º ciclo Diogo de Gouveia – 

Beja (7) e IPJ/DRA (1), num total de 22 pessoas. 

No seguimento da ordem de trabalhos proposta (em anexo), procedeu-se à apresentação dos/as 

participantes e explicitação das expectativas existentes face à sessão de trabalho. 

Foram brevemente recordados os objectivos do projecto e do jogo lúdico-didáctico Vive na Boa, tendo-se 

passado de imediato à experimentação da ferramenta, dinamizada pela Associação Humanidades, com 

recurso à utilização directa e promoção sistemática da reflexão e debate em torno das matérias abordadas. 

No âmbito da planificação das actividades futuras, ficou definida a realização de 1 sessão em cada um dos 

territórios de intervenção - Aljustrel, Almodôvar e Beja - durante o mês de Setembro, com o principal 

objectivo de dar continuidade ao trabalho de mobilização de agentes e capacitação de mediadores para a 

dinamização futura da ferramenta. Ficou também acordada a disponibilização a todos os participantes dos 

conteúdos da biblioteca do jogo (versão Word) permitindo que a recolha dos seus contributos, 

considerados fundamentais para a adequação da ferramenta às necessidades, possa ocorrer nas sessões 

de trabalho previstas para Setembro. 

Antes do encerramento, procedeu-se à avaliação da sessão (questionários de avaliação em anexo), sendo 

os principais resultados seguidamente apresentados.  

 

1.2. Avaliação da sessão  
 
      1.2.1. Resultados da avaliação dos/as promotores/as (auto-avaliação) 
 

Para além da continuidade do trabalho de mobilização de agentes e mediadores/as para a participação 

nas actividades do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis, 
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a sessão realizada teve como principais objectivos a experimentação da ferramenta Vive na Boa e o 

planeamento e avaliação das actividades. 

A avaliação realizada pela equipa da Associação Humanidades, entidade responsável pela dinamização da 

sessão, aponta para a concretização dos objectivos da sessão, destacando-se o aumento do número de 

participantes no projecto e a motivação e sensibilização para a utilização da ferramenta. 

A existência de mais tempo de exploração do jogo, treino da utilização e aprofundamento da reflexão em 

torno das suas características, necessidades desde logo consideradas no desenho de uma intervenção que 

se quer participada e integrada, constitui um aspecto a ser melhorado nas próximas sessões de trabalho. 

 

       1.2.2. Avaliação dos/as participantes  
 

Para além da auto-avaliação realizada pela Associação Humanidades, os restantes participantes da sessão 

foram auscultados através do preenchimento de 18 questionários de avaliação, cujos principais resultados 

se apresentam seguidamente. 

A generalidade dos/as inquiridos/as considerou adequado o espaço e equipamentos utilizados, a duração 

da sessão, o material distribuído e as matérias abordadas. 

 

Avaliação do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 
Adequação Espaço e 

equipamentos 
Duração da 

sessão 
Material 

distribuído 
Matérias 

abordadas 

Insuficiente - 2 1 - 

Adequado 18 15 12 18 

Excessivo - 1 - - 

Ns/Nr - - 5 - 

Total 18 18 18 18 

 

Complementarmente, a avaliação realizada pelos/as participantes aponta para a elevada qualidade da 

clareza na transmissão da mensagem, métodos de apresentação utilizados, ritmos de exposição, 

interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica 

realizada durante a sessão de trabalho. 

 

Avaliação da qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, interacção com 
participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão 

Qualidade Clareza na 
transmissão 

Métodos de 
apresentação 

Ritmos de 
exposição 

Interacção c/ 
participantes 

Difusão da 
informação 

Prestação de 
esclarecimentos 

Reflexão 
crítica 

Muito reduzida - - - - - - - 

Reduzida - - - - - - - 

Média 2 5 8 2 3 2 2 

Elevada 13 11 9 11 14 13 11 

Muito elevada 3 2 1 5 1 3 4 

Ns/Nr - - - - - - 1 

Total 18 18 18 18 18 18 18 
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Nesse seguimento, a generalidade dos/as inquiridos/as consideraram que a sessão teve uma qualidade 

global elevada, correspondendo ou excedendo as expectativas existentes. 

Avaliação global da qualidade da sessão 
Qualidade global Frequência 

Muito reduzida - 

Reduzida - 

Média 3 

Elevada 14 

Muito elevada 1 

Ns/Nr - 

Total 18 
 

Correspondência às expectativas 
Expectativas Frequência 

Ficou muito aquém - 

Ficou aquém - 

Correspondeu 12 

Excedeu 6 

Excedeu em muito - 

Ns/Nr - 

Total 18 
 

 

Pese embora o balanço positivo da sessão de trabalho, são sugeridas algumas melhorias essencialmente 

relacionadas com a gestão do tempo das sessões. Estas sugestões parecem apontar, contudo, em 

direcções opostas. Ao mesmo tempo que é sugerida a recepção da ordem de trabalhos com antecedência, 

como aliás tem acontecido dentro das limitações habituais de qualquer processo de planeamento 

participado, ou a redução do tempo de apresentações pessoais, são simultaneamente explicitadas a 

introdução de propostas de trabalho paralelas aos temas abordados no software e a realização de um 

intervalo a meio em sessões prolongadas.  

Consensual parece ser a necessidade de treinar a utilização do jogo e percorrer todas as etapas existentes 

para que a experimentação da ferramenta com os alunos possa ser mais consistente  

 

1.3. Avaliação da ferramenta  
 

O forte interesse suscitado pelo jogo encontra-se patente nas apreciações realizadas pela maioria dos/as 

participantes que sinalizam a sua qualidade global como elevada. 

 

Grau de Interesse suscitado pelo jogo Vive na Boa 
Interesse suscitado pelo jogo Frequência 
Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 2 

Elevado 15 

Muito elevado 1 

Ns/Nr - 

Total 18 
 

Avaliação da qualidade global do jogo 
Qualidade global Frequência 
Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 4 

Elevado 12 

Muito elevado 2 

Ns/Nr - 

Total 18 
 

 
 

Segundo os inquiridos/as, esta ferramenta possui um elevado potencial de promoção dos estilos de vida 

saudáveis junto dos jovens, bem como de integração das questões de igualdade de género nos estilos de 

vida saudáveis  
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Potencial do jogo para a promoção dos estilos de vida 
saudáveis   

Promoção dos  estilos 
de vida saudáveis 

Frequência 

Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 2 

Elevado 13 

Muito elevado 3 

Ns/Nr - 

Total 18 
 

Potencial do jogo para a integração da IG nos estilos de 
vida saudáveis   

Integração da IG nos 
estilos de vida saudáveis 

Frequência 

Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 1 

Elevado 14 

Muito elevado 3 

Ns/Nr - 

Total 18 
 

 
A maximização do potencial da ferramenta encontra-se, naturalmente, dependente da forma de 

utilização, podendo, a esse propósito, ser destacados os seguintes pontos críticos:   

 

Pontos críticos para uma boa utilização do jogo 
Pontos críticos 
- A interacção das duas personagens quando não concordam com as opções propostas. 

- Abordagem dos temas sobre a alimentação, dependências físicas, responsabilidade a nível sexual. 

- Esclarecimento de grandes dúvidas/mitos que existem nos pensamentos das crianças/jovens. 

- Tempo das sessões que condicionará o tempo total de jogo. 

- Tempo disponível; faixa etária do grupo. 

- Usar o jogo em sala de aula para reflexão. 

 

Para além da reflexão/ desconstrução de algumas ideias pré-concebidas, o tempo surge mais uma vez 

como um aspecto importante a ter em conta no planeamento das sessões.  
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 ANEXO I - FICHA DE PROJECTO 

Designação: Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 

(Co-) Financiamento: Programa Operacional de Potencial Humano – POPH 

Tipologia: 7.3 – Apoio técnico e financeiro às ONG                            N.º de projecto: 028768/2009/73 
 

Entidade promotora - Associação Humanidades  

Entidades parceiras - Programa Mexe-te Aljustrel; Câmara Municipal de Almodôvar; Escola Secundária c/ 3º Ciclo Diogo de 

Gouveia - Beja 
 

Âmbito territorial - Baixo Alentejo (Concelhos de Aljustrel, Almodôvar e Beja) 
 

Data de início: 01.04.2010  Data de fim: 31.03.2013 
 

Resumo do projecto 

Sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis em comunidades locais (com particular enfoque nas comunidades 

educativas) da região do Baixo Alentejo, a partir de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho desenvolvido por 

mediadores/as e promove a reflexão e responsabilização dos jovens nos seguintes domínios:  

    - Igualdade de género (IG) e da não-violência 

    - Sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

    - Prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco  

    - Alimentação saudável e prática de exercício físico 
 

Objectivos 

- Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção social, para a importância das 
temáticas da igualdade de género (IG), conciliação da vida familiar e profissional e do combate e prevenção da violência 
doméstica 

- Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da IG junto de jovens, enquanto dimensão fundamental 
dos estilos de vida saudáveis, com base numa ferramenta lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização  

- Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ participação activa da sociedade 
civil/comunidade educativa na reflexão/concepção/implementação e avaliação de estratégias de promoção da IG em contexto 
educativo/formativo 

 

Actividades 

- Gestão de projecto 

- Mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação metodológica da ferramenta (CD 

Vive na Boa)  

- Utilização da ferramenta com os/as beneficiários/as finais do projecto 

- Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação para a adaptação da ferramenta  

- Adaptação de conteúdo/software/edição de 2000 exemplares da ferramenta 

- Promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto dimensão estruturante dos estilos 

de vida saudáveis 
 

Destinatários/as 

Profissionais da área da educação, saúde e intervenção social em geral 

Jovens (10 aos 16 anos) entre os quais, estudantes do 2º/3º CEB/ES 

Associações de Pais e Encarregados de Educação - APEE 
 

Adesão esperada 

Total de destinatários - 7974  

Total de destinatários directos - 3452 
 

Principais resultados esperados 

- Sensibilização das comunidades   

- Capacitação de mediadores/as 

- Reflexão/responsabilização de jovens e famílias  

- Teste, validação e adaptação da ferramenta às necessidades 
 

Avaliação: Sim 
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ANEXO II – ORDEM DE TRABALHOS 

 

Ordem de Trabalhos n.º 2 

 
Tipo de sessão: Formativa Data: 30/06/2010 Hora: 14:00 

Actividade n.º: 1 e 2 Local: EB 2.3. Dr. Brito de Camacho – Aljustrel 

 

 

6. Experimentação da ferramenta Vive na Boa 

7. Planificação/calendarização das próximas actividades 

8. Monitorização e avaliação  

9. Outros assuntos 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis –  

 

 

 

 

SESSÃO N.º 3, 4 e 5 

ACTIVIDADE 1: Gestão de Projecto  

ACTIVIDADE 2: Mobilização e Capacitação de agentes/ mediadores/as  
 

 

 

Janeiro, 2012 

 

Acção co-financiada pelo FSE através do POPH:  
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http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_pt.htm
http://www.cig.gov.pt/
http://www.poph.qren.pt/
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1. Introdução 

 
O presente relatório tem como objecto a avaliação da ronda de 3 sessões formativas dinamizadas pela 

Associação Humanidades nos territórios de desenvolvimento do projecto Vive na Boa! – Promoção da 

Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis – Aljustrel, Almodôvar e Beja - com o principal objectivo 

de fazer a experimentação integral da ferramenta Vive na Boa junto de agentes/mediadores locais da área 

da educação, saúde e intervenção social. 

Na primeira parte do relatório é feita uma breve apresentação do projecto, explicitando as principais 

características do desenho da intervenção. A segunda parte do relatório é dedicada ao enquadramento e 

avaliação das sessões formativas, apresentando-se uma sistematização de resultados nas notas 

conclusivas. 

 

2. Vive na Boa - Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 

 

2.1. Finalidade e objectivos da intervenção 
 
 O Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis (2010-2013) 5 é um projecto 

promovido pela Associação Humanidades6 no Baixo Alentejo mais especificamente, nos concelhos de 

Aljustrel, Almodôvar e Beja, onde conta com a colaboração estreita de diversos parceiros locais, 

destacando-se: Programa Mexe-te Aljustrel, EB 2.3. Dr. Brito de Camacho – Aljustrel, Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Aljustrel (CPCJ), Câmara Municipal de Almodôvar, Escola Secundária c/ 

3º Ciclo Diogo de Gouveia e Externato António Sérgio, em Beja. 

A grande finalidade do projecto é a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto das 

comunidades locais, considerando a Igualdade de Género como dimensão transversal e estruturante de 

qualquer estilo de vida saudável, com particular enfoque nas comunidades educativas, a partir da 

utilização de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho desenvolvido por mediadores/as e 

promove a reflexão e responsabilização de jovens em domínios tão relevantes como a igualdade de género 

(IG) e a não-violência; sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST); 

prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco; alimentação saudável e prática de exercício 

físico. A intervenção organiza-se, assim, em torno de 3 objectivos fundamentais:  

                                                           
5 Ver em anexo ficha de projecto (Anexo I). 
6 Intervenção co-financiada pelo Programa Operacional de Potencial Humano - POPH, tipologia 7.3. Apoio Técnico e Financeiro às ONG. 
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 Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção social, 

para a importância das temáticas da igualdade de género (IG), conciliação da vida familiar e 

profissional e do combate e prevenção da violência doméstica;  

 Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da igualdade de género junto 

de jovens, enquanto dimensão fundamental dos estilos de vida saudáveis, com base numa 

ferramenta lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização;  

 Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ 

participação activa da sociedade civil/comunidade educativa na reflexão, concepção, 

implementação e avaliação de estratégias de promoção da igualdade de género em contexto 

educativo/formativo. 

2.2. Destinatários, actividades e roteiro metodológico 

Os/as destinatários do projecto são representantes e técnicos/as de entidades com actuação na área da 

educação/formação, saúde e intervenção social em geral, e jovens (12 aos 16 anos) entre os/as quais, 

estudantes do 2º/3º CEB/ES, directa e indirectamente envolvidos nas actividades:  

 Gestão projecto, incluindo a preparação, divulgação, desenvolvimento, acompanhamento e 

avaliação das sessões de trabalho 

 Mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação 

metodológica da ferramenta (CD Vive na Boa) 

 Utilização da ferramenta com os/as beneficiários/as finais do projecto 

 Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação para a adaptação da ferramenta  

 Adaptação de conteúdo/software e edição de 2000 exemplares da ferramenta 

 Promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto dimensão 

estruturante dos estilos de vida saudáveis 

Organizando as principais acções previstas, o roteiro metodológico do projecto Vive na Boa – Promoção 

da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis integra cinco etapas fundamentais para a 

concretização dos objectivos da intervenção, orientadas por dois princípios transversais à actuação da 

Associação Humanidades, a participação e envolvimento de stakeholders e o acompanhamento e 

avaliação do projecto ao longo da sua implementação. 

A metodologia de acompanhamento e avaliação adoptada pelo projecto prevê a monitorização e avaliação 

contínuas das actividades realizadas, com recurso à auscultação de todos/as os/as intervenientes 

envolvidos/as – promotores/as, agentes, mediadores/as e beneficiários/as finais da intervenção. 
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Roteiro metodológico do projecto 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO E 
ENVOLVIMENTO 

DE STAKEHOLDERS 
 

ACOMPANHAMENTO 
E AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

Como principais resultados do projecto, com final previsto para 31 de Março de 2013, 3 anos após o seu 

lançamento, são esperadas comunidades sensibilizadas, mediadores/as capacitados/as, jovens e famílias 

consciencializados/as e ferramentas testadas, adaptadas e validadas. 

 

3. Avaliação das Sessão de Trabalho N.º S3, S4, S5  

- Gestão de Projecto e Mobilização e Capacitação de Agentes/ Mediadores/as 
 

As sessões formativas realizadas nos territórios de intervenção directa do projecto – Aljustrel, Almodôvar 

e Beja - entre Setembro e Novembro de 2010 tiveram como principal objectivo a mobilização de agentes 

estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação metodológica da ferramenta (CD Vive 

na Boa), bem como a planificação das próximas actividades do projecto com particular enfoque na 

experimentação e avaliação do jogo por alunos/as, em contexto de sala de aula, no lectivo 2010/2011, 

para posterior adaptação da ferramenta. 

 

3.1. Enquadramento das sessões 

 
3.1.1. Sessão Formativa n.º 3  

Realizou-se no dia 9 de Setembro de 2010, entre as 9:30 e as 12:30, uma sessão formativa na Escola 2,3 

Dr. João de Brito Camacho, sede do Agrupamento de Escolas de Almodôvar, dinamizada pela Associação 
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Humanidades, com vista à experimentação e avaliação da ferramenta Vive na Boa com 

agentes/mediadores no terreno mobilizados para a participação no desenvolvimento das actividades do 

projecto.  

Esta sessão contou com a presença de um total de 15 pessoas, entre as quais 2 elementos da Associação 

Humanidades, 10 professores/as da E 2,3 Dr. João de Brito Camacho/ Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar, 2 psicólogas escolares da Câmara Municipal de Almodôvar e 1 enfermeira do Centro de Saúde 

de Almodôvar. 

A apresentação dos 12 novos participantes foi seguida de um breve enquadramento dos princípios da 

intervenção da Associação Humanidades e explicitação dos principais objectivos do projecto e da 

ferramenta Vive na Boa.  

Foi feita a experimentação completa do jogo (versão 1 personagem), durante a qual a ferramenta foi alvo 

de utilização directa, reflexão e debate. Gerou-se alguma polémica em torno da adequabilidade da 

abordagem das matérias ligadas à sexualidade. 

 

3.1.2. Sessão Formativa n.º 4  

No mesmo dia 9 de Setembro, durante o período da tarde (14:30-16:30), realizou-se a sessão formativa 

em Beja, na Escola Secundária/3º Ciclo Diogo de Gouveia, que contou com a presença de um total de 20 

pessoas. 

Para além da participação de 2 elementos da Associação Humanidades, responsáveis pela dinamização da 

sessão, estiveram pressentes 12 elementos da Escola Secundária/3º Ciclo Diogo de Gouveia (docência, 

coordenação de programas/projectos na área da saúde e direcção), 2 elementos do Externato António 

Sérgio (psicologia educacional e coordenação do PES), 2 elementos da Escola Básica Integrada Mário 

Beirão (docência e coordenação do PES) e 2 elementos da Escola Básica Santiago Maior (coordenação de 

programas/projectos na área da saúde), dos quais 12 são novos participantes no projecto. 

Depois de um breve enquadramento dos princípios de intervenção da Associação Humanidades e 

explicitação dos principais objectivos do projecto e da ferramenta Vive na Boa, foi feita uma 

experimentação completa do jogo (versão 1 personagem), pautada pela reflexão sobre as matérias 

abordadas e debate muito participado entre os presentes. 

 

3.1.3. Sessão Formativa n.º 5  

A sessão formativa de Aljustrel realizou-se no dia 19 de Novembro de 2010, entre as 14.30 e as 17:30, na 

Escola Básica 2.3 Dr. Brito de Camacho e contou com a presença de um total de 16 pessoas, entre as quais, 

2 elementos da Associação Humanidades, 5 elementos do Agrupamento Vertical de Escolas de Aljustrel – 

o coordenador do programa Mexe-te, 3 docentes e 1 estagiária de serviço social, 3 professores/as da 
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Escola Básica 2.3 Dr. Brito de Camacho, 2 professores/as da Escola Secundária de Aljustrel, com actividades 

de direcção/coordenação, 2 elementos da Câmara Municipal de Aljustrel - a vereadora educação, 

formação acção social, saúde e juventude e 1 estagiária de serviço social, 1 enfermeira do centro de Saúde 

de Aljustrel e a presidente/represente da educação da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Aljustrel – CPCJ. Para 9 dos 16 participantes tratou-se da primeira sessão do projecto. 

À semelhança das sessões formativas anteriormente realizadas, a utilização completa do jogo foi 

precedida de um breve enquadramento da intervenção da Associação Humanidades e explicitação dos 

principais objectivos do projecto e da ferramenta Vive na Boa, permitindo o aprofundamento da reflexão 

e debate em torno das temáticas abordadas. 

 

3.2. Resultados da avaliação das sessões  
 

3.2.1. Avaliação dos/as promotores/as (auto-avaliação) 

 

Os dados da auto-avaliação realizada pelas dinamizadoras das sessões formativas apontam para a 

concretização dos objectivos propostos: 

 Explicitação dos objectivos do projecto e da ferramenta Vive na Boa 

 Experimentação completa do CD - Jogo Vive na Boa para capacitação/treino de profissionais para 
utilização de ferramenta com alunos e/ou outros jovens 

 Planificação/calendarização da utilização da ferramenta em contexto de sala de aula para o 1º 
período do ano lectivo 2010/2011 

    

3.2.2. Avaliação dos/as participantes  

 

Os/as restantes participantes foram também convidados/as a avaliar as sessões formativas, apresentando-

se seguidamente a informação recolhida nos 45 questionários de avaliação recolhidos nas 3 sessões 

realizadas (taxa de resposta - 100%). 

 

Quadro 1. Distribuição dos inquiridos por concelho de realização das sessões 
Concelhos Inquiridos (freq) 

Aljustrel 14 

Almodôvar 13 

Beja 18 

Total 45 
 

A quase totalidade dos/as inquiridos/as considerou adequado o espaço e equipamentos utilizados, a 

duração da sessão e as matérias abordadas.  
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Quadro 2 - Avaliação do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 
Adequação Espaço e 

equipamentos 
Duração da 

sessão 
Material 

distribuído 
Matérias 

abordadas 

Insuficiente 1 1 4 1 

Adequado 43 41 16 41 

Excessivo 1 2 - 2 

Ns/Nr - - 25 1 

Total 45 45 45 45 

 

No que diz respeito à avaliação do material distribuído e ainda que a maioria das respostas dadas apontem 

para a sua adequação, importa contextualizar o elevado número de não respostas que reflecte a 

expectativa não concretizada de distribuição de CDs Vive na Boa por todos/as os/as participantes nas 

sessões formativas. 

A opção por uma distribuição limitada da ferramenta - três cds por cada um dos três territórios de 

intervenção - prende-se com o número reduzido de exemplares existentes da versão inicial de teste (está 

prevista uma edição mais alargada da versão final da ferramenta, depois de adaptada em função dos 

resultados da avaliação da experimentação) que, ainda assim, permite uma utilização ilimitada do jogo 

através da possibilidade de download em diversos computadores.  

A maioria dos/as participantes considera elevada ou muito elevada a qualidade da clareza na transmissão 

da mensagem, métodos de apresentação utilizados, ritmos de exposição, interacção com participantes, 

difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica realizada durante as três sessões 

de trabalho. 

 

Quadro 3 - Avaliação da qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, 
interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão 

Qualidade Clareza na 
transmissão 

Métodos de 
apresentação 

Ritmos de 
exposição 

Interacção c/ 
participantes 

Difusão da 
informação 

Prestação de 
esclarecimentos 

Reflexão 
crítica 

Muito reduzida - - - - - - - 

Reduzida - - - 2 1 1 2 

Média 7 9 13 5 10 3 5 

Elevada 23 25 27 24 24 26 29 

Muito elevada 13 10 3 13 9 13 7 

Ns/Nr 2 1 2 1 1 2 2 

Total 45 45 45 45 45 45 45 
 

Nesse seguimento, 33 dos 45 inquiridos/as consideram que a sessão teve uma qualidade global elevada 

ou muito elevada, correspondendo ou excedendo as expectativas da quase totalidade dos/as 

participantes7. 

 

                                                           
7 Os comentários deixados nas sugestões de melhoria a introduzir em sessões futuras remetem exclusivamente para o projecto e a ferramenta 
Vive na Boa pelo que serão abordados mais à frente.  
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Quadro 4. Avaliação global da qualidade da sessão 
Qualidade global Frequência 

Muito reduzida - 

Reduzida - 

Média 11 

Elevada 28 

Muito elevada 5 

Ns/Nr 1 

Total 45 
 

Quadro 5. Correspondência às expectativas 
Expectativas Frequência 

Ficou muito aquém - 

Ficou aquém 4 

Correspondeu 29 

Excedeu 9 

Excedeu em muito 2 

Ns/Nr - 

Total 45 
 

 
O projecto e, muito particularmente, o jogo Vive na Boa suscitaram muito interesse juntos dos/as 

participantes, sendo reforçada a elevada qualidade global da ferramenta. 

 

Quadro 6. Grau de Interesse suscitado pelo projecto/jogo  
Interesse suscitado Projecto (freq)  Jogo (Freq)  
Muito reduzido - - 

Reduzido 3 - 

Médio 25 8 

Elevado 13 29 

Muito elevado 3 8 

Ns/Nr 1 - 

Total 45 45 
 

Quadro 7. Avaliação da qualidade global do jogo 
Qualidade global Frequência 
Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 11 

Elevado 26 

Muito elevado 6 

Ns/Nr 2 

Total 45 
 

 

De acordo com a avaliação realizada, a ferramenta possui um elevado potencial de promoção dos estilos 

de vida saudáveis junto dos jovens, contribuindo para a integração das questões de igualdade de género 

nos estilos de vida saudáveis.  

 
 

Quadro 8. Potencial do jogo para a promoção dos 
estilos de vida saudáveis   

Promoção de EVS Frequência 
Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 8 

Elevado 27 

Muito elevado 10 

Ns/Nr - 

Total 45 
 

Quadro 9. Potencial do jogo para a integração da IG nos 
estilos de vida saudáveis   

Integração da IG nos EVS Frequência 
Muito reduzido - 

Reduzido 1 

Médio 11 

Elevado 27 

Muito elevado 6 

Ns/Nr - 

Total 45 
 

 

O jogo é considerado apelativo e útil, podendo apoiar o diagnóstico de necessidades dos grupos 

envolvidos. O seu impacto depende, como qualquer ferramenta, do tipo de utilização realizada podendo 

agrupar-se em duas grandes dimensões os pontos críticos para uma boa utilização identificados pelos/as 

inquiridos8: 

 

 

 

 

                                                           
8 Ver em anexo listagem de observações e comentários finais dos/as inquiridos/as. 
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Quadro 10. Pontos críticos para uma boa utilização do jogo 
Pontos críticos 
 

 Organização das sessões 

- Tempo 

- Número de participantes 

- Heterogeneidade e dimensão equilibrada dos grupos 

- Participação de pares pedagógicos professor/a – psicólogo/a 

 

 Papel dos/as dinamizadores/as 

- Conhecimento dos objectivos do projecto e da ferramenta 

- Mobilização dos participantes 

- Distanciação do “moderador 

- Estímulo à discussão/argumentação 

- Desconstrução das atitudes/comportamentos esperados com base nas características da personagem. 

- Orientação/focalização  

- Levantamento de necessidades prioritárias e consequente intervenção 

 

Na organização das sessões os/as inquiridos/as referem a participação de um número máximo de 12 

alunos/as e a realização de várias sessões de 90 minutos para uma utilização completa do jogo, podendo-

se minimizar-se a eventual quebra de ritmo com a realização da interrupção num momento de alteração 

de temática/contexto de acção da personagem, retomando-se posteriormente o jogo com um breve 

apanhado das etapas já percorridas. 

A participação de pares pedagógicos professor/a – psicólogo/a poderá facilitar o levantamento das 

necessidades prioritárias dos grupos e o ajustamento das acções numa perspectiva de intervenção 

continuada. Para além do conhecimento dos objectivos do projecto e da ferramenta, viabilizador da 

integração da utilização do jogo num trabalho de continuidade já desenvolvido nas escolas através de 

programas/projectos na área da educação para a saúde/cidadania/estilos de vida saudáveis, a importância 

do papel dos/as dinamizadores/as da ferramenta encontra-se também associada à capacidade de 

mobilização e promoção da participação e reflexão dos/as jogadores/as, desconstruindo preconceitos 

emergentes. 

Os/as inquiridos/as vêm assim reforçar a adequação do roteiro metodológico do projecto às necessidades 

e a particular pertinência das etapas iniciais de mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação 

de mediadores para a apropriação da ferramenta com recurso à experimentação do jogo pelos/as 

potenciais facilitadores da sua utilização com os/as destinatários/as finais. 

No seguimento da solicitação de melhorias a ser introduzidas em sessões futuras9 foram reforçadas 

sugestões relativas à extensão da sua duração, permitindo um enquadramento mais aprofundado do 

                                                           
9 Ver em anexo listagem de comentários dos/as inquiridos/as. 
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projecto e a experimentação individual da ferramenta; apresentação das notas associadas às diferentes 

temáticas abordadas no jogo (“sabias que”) após a selecção das respostas ou no final, não influenciando 

as escolhas dos/as jogadores/as; maior simplificação da linguagem do jogo, promovendo uma melhor 

apropriação por parte dos grupos etários mais jovens e com necessidades educativas especiais; aumento 

do tamanho e tipo de letra para melhor visionamento em contexto de sala de aula e abordagem de temas 

como a homossexualidade e criminalidade. 

Os contributos aqui recolhidos são muito importantes para a adaptação final da ferramenta e serão 

complementados pelas avaliações dos jovens resultantes da fase de experimentação do jogo com 

destinatários/as finais a iniciar ainda neste ano lectivo de 2010/2011, promovendo-se uma reflexão 

aprofundada em torno da maximização do seu potencial. 

 4. Notas Conclusivas 

 
Os resultados da avaliação realizada pela Associação Humanidades e pelos/as profissionais da área da 

educação, saúde e intervenção social que participaram nas sessões formativas realizadas em Almodôvar, 

Beja e Aljustrel apontam para um balanço positivo do trabalho desenvolvido, com reforço da pertinência 

e relevância do projecto e da ferramenta Vive na Boa nos territórios de intervenção, destacando-se: 

 Concretização dos objectivos das sessões, com a mobilização de agentes, capacitação de 

mediadores e participação e envolvimento de stakeholders no acompanhamento e avaliação do 

projecto  

 Adequação global do espaço e equipamentos, duração da sessão, material distribuído e matérias 

abordadas nas sessões 

 Elevada qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, 

interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão 

crítica 

 Elevada qualidade das ferramentas/metodologias apresentadas, destacando-se o forte interesse 

e utilidade das mesmas numa perspectiva de reflexão em torno dos EVS/IG 

 Elevada qualidade global das sessões, superando as expectativas de muitos participantes  
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ANEXO I - FICHA DE PROJECTO 

Designação: Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 

(Co-) Financiamento: Programa Operacional de Potencial Humano – POPH 

Tipologia: 7.3 – Apoio técnico e financeiro às ONG                            N.º de projecto: 028768/2009/73 
 

Entidade promotora - Associação Humanidades  

Entidades parceiras - Programa Mexe-te Aljustrel; Câmara Municipal de Almodôvar; Escola Secundária c/ 3º Ciclo Diogo de 

Gouveia - Beja 
 

Âmbito territorial - Baixo Alentejo (Concelhos de Aljustrel, Almodôvar e Beja) 
 

Data de início: 01.04.2010  Data de fim: 31.03.2013 
 

Resumo do projecto 

Sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis em comunidades locais (com particular enfoque nas comunidades 

educativas) da região do Baixo Alentejo, a partir de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho desenvolvido por 

mediadores/as e promove a reflexão e responsabilização dos jovens nos seguintes domínios:  

    - Igualdade de género (IG) e da não-violência 

    - Sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

    - Prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco  

    - Alimentação saudável e prática de exercício físico 
 

Objectivos 

- Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção social, para a importância das 
temáticas da igualdade de género (IG), conciliação da vida familiar e profissional e do combate e prevenção da violência 
doméstica 

- Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da IG junto de jovens, enquanto dimensão fundamental 
dos estilos de vida saudáveis, com base numa ferramenta lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização  

- Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ participação activa da sociedade 
civil/comunidade educativa na reflexão/concepção/implementação e avaliação de estratégias de promoção da IG em contexto 
educativo/formativo 

 

Actividades 

- Gestão de projecto 

- Mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação metodológica da ferramenta (CD 

Vive na Boa)  

- Utilização da ferramenta com os/as beneficiários/as finais do projecto 

- Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação para a adaptação da ferramenta  

- Adaptação de conteúdo/software/edição de 2000 exemplares da ferramenta 

- Promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto dimensão estruturante dos estilos 

de vida saudáveis 
 

Destinatários/as 

Profissionais da área da educação, saúde e intervenção social em geral 

Jovens (10 aos 16 anos) entre os quais, estudantes do 2º/3º CEB/ES 

Associações de Pais e Encarregados de Educação - APEE 
 

Adesão esperada 

Total de destinatários - 7974  

Total de destinatários directos - 3452 
 

Principais resultados esperados 

- Sensibilização das comunidades   

- Capacitação de mediadores/as 

- Reflexão/responsabilização de jovens e famílias  

- Teste, validação e adaptação da ferramenta às necessidades 
 

Avaliação: Sim 
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ANEXO II – ORDENS DE TRABALHOS 

 

Ordem de Trabalhos n.º 3 

 

Sessão n.º : S3 - Sessão formativa Data: 09/09/2010 Horas: 09:30/12:30 

Actividade n.º: A1 e A2 Local: Agrup. Escolas de Almodôvar 

 
 

10. Experimentação da ferramenta Vive na Boa (CD) 

11. Planificação/calendarização das próximas actividades 

12. Recolha de dados de monitorização e avaliação da sessão 

13. Outros assuntos 

 

Ordem de Trabalhos n.º 4 

 

Sessão n.º : S4 - Sessão formativa Data: 09/09/2010 Horas: 14:30/17:30 

Actividade n.º: A1 e A2 Local: E Sec/3 Diogo de Gouveia - Beja 

 
 

1. Experimentação da ferramenta Vive na Boa (CD) 

2. Planificação/calendarização das próximas actividades 

3. Recolha de dados de monitorização e avaliação da sessão 

4. Outros assuntos 

 

Ordem de Trabalhos n.º 5 

 

Sessão n.º : S5 - Sessão formativa Data: 19/11/2010 Horas: 14:30/17:30 

Actividade n.º: A1 e A2 Local: Escola Sede do AVE - Aljustrel 

 
 

1. Experimentação da ferramenta Vive na Boa (CD) 

2. Planificação/calendarização das próximas actividades 

3. Recolha de dados de monitorização e avaliação da sessão 

4. Outros assuntos 
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 ANEXO III – OUTPUTS DE AVALIAÇÃO DAS SESSÕES 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

  
 

 

Concelho de realização da sessão

14 31,1 31,1 31,1

13 28,9 28,9 60,0

18 40,0 40,0 100,0

45 100,0 100,0

Aljustrel

Almodôvar

Beja

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Data da realização da sessão

31 68,9 68,9 68,9

14 31,1 31,1 100,0

45 100,0 100,0

09.09.2010

19.11.2010

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

Adequação do espaço e equipamentos

1 2,2 2,2 2,2

43 95,6 95,6 97,8

1 2,2 2,2 100,0

45 100,0 100,0

Insuf iciente

Adequado

Excessivo

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Adequação da duração

1 2,2 2,3 2,3

41 91,1 93,2 95,5

2 4,4 4,5 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Insuf iciente

Adequado

Excessivo

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Adequação do material distribuído

4 8,9 20,0 20,0

16 35,6 80,0 100,0

20 44,4 100,0

25 55,6

45 100,0

Insuf iciente

Adequado

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Adequação das matérias abordadas

1 2,2 2,3 2,3

41 91,1 93,2 95,5

2 4,4 4,5 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Insuf iciente

Adequado

Excessivo

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Qualidade da clareza na transmissão

7 15,6 16,3 16,3

23 51,1 53,5 69,8

13 28,9 30,2 100,0

43 95,6 100,0

2 4,4

45 100,0

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Qualidade dos métodos de apresentação

9 20,0 20,5 20,5

25 55,6 56,8 77,3

10 22,2 22,7 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Qualidade dos ri tmos de exposição

13 28,9 30,2 30,2

27 60,0 62,8 93,0

3 6,7 7,0 100,0

43 95,6 100,0

2 4,4

45 100,0

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Qualidade da interacção com participantes

2 4,4 4,5 4,5

5 11,1 11,4 15,9

24 53,3 54,5 70,5

13 28,9 29,5 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Reduzida

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Qualidade da difusão da informação

1 2,2 2,3 2,3

10 22,2 22,7 25,0

24 53,3 54,5 79,5

9 20,0 20,5 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Reduzida

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Qualidade da prestação de esclarecimentos

1 2,2 2,3 2,3

3 6,7 7,0 9,3

26 57,8 60,5 69,8

13 28,9 30,2 100,0

43 95,6 100,0

2 4,4

45 100,0

Reduzida

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Qualidade da reflexão crítica

2 4,4 4,7 4,7

5 11,1 11,6 16,3

29 64,4 67,4 83,7

7 15,6 16,3 100,0

43 95,6 100,0

2 4,4

45 100,0

Reduzida

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Interesse suscitado pelo jogo Vive na Boa

8 17,8 17,8 17,8

29 64,4 64,4 82,2

8 17,8 17,8 100,0

45 100,0 100,0

Médio

Elevado

Muito elev ado

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Potencial do jogo para a promoção de estilos de vida saudáveis junto dos

jovens

8 17,8 17,8 17,8

27 60,0 60,0 77,8

10 22,2 22,2 100,0

45 100,0 100,0

Médio

Elevado

Muito elev ado

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Potencial do jogo para a integração das questões da igualdade de género nos

estilos de vida saudáveis

1 2,2 2,2 2,2

11 24,4 24,4 26,7

27 60,0 60,0 86,7

6 13,3 13,3 100,0

45 100,0 100,0

Reduzido

Médio

Elevado

Muito elev ado

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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Pontos críticos para uma boa utilização do jogo 

A avaliar no futuro. 
A estratégia do jogo não é inocente e coloca ao mesmo nível decisões sobre sexo e sobre fumo. 
Alunos com vontade de conhecerem o jogo e participarem no mesmo; No mínimo 2 sessões de 90 minutos; Relembrar constantemente os alunos das características da personagem. 
Boa dinamização, tanto do dinamizador como dos participantes. 
Capacidade de distanciação do "moderador" do jogo e intervenientes. 
Distribuição dos elementos de forma a obter grupos heterogéneos. 
É necessária uma boa capacidade de discussão e de argumentação r dar aos alunos a possibilidade de partilhar as suas opiniões. 
Falta de tempo. 
Jogo extenso, em determinada parte induz as respostas dos jovens, é difícil perceber a idade mais 
Número de alunos por sessão. 
Número reduzido (não mais de 12 alunos) é fundamental para que se processe a discussão. 
O excesso de participantes. 
O jogo aborda muitos temas por isso há que definir claramente o que se pretende com a dinamização do jogo para evitar dispersões; Há que ter em atenção a capacidade do mediador 
para suscitar a discussão pois é fácil para os alunos escolherem as respostas "socialmente desejáveis". 
O jogo é muito interessante mas demora algum tempo a ser jogado. Apesar de poder ser guardado, quando for recomeçado num momento posterior leva a uma quebra do ritmo da 
"discussão" e da linha de raciocínio. 
O professor que dinamiza o jogo deverá conhecer muito bem os objectivos do projecto. 
Para utilizar com alunos tem que ser dividido em várias sessões. 
Penso que o jogo deveria ser feito na íntegra e posteriormente ser feito o debate acerca de cada resposta. 
Que exista temo, que a constituição das equipas seja feita de forma equilibrada. 
Sugeria pares pedagógicos professor/psicóloga na utilização do jogo com as turmas, levantamento das necessidades prioritárias da turma e consequente intervenção a esse nível. 
Tempo, devido aos programas para cumprir, sobretudo no ensino secundário. 

 

  

  
 

 

Melhorias a ser introduzidas em sessões futuras 

A apresentação gráfica, nomeadamente o tamanho e o tipo da letra deve ser aumentado substancialmente para um visionamento razoável, em contexto de sala de aula. 
A linguagem do jogo poderá ser melhorada, ou antes, adaptada à faixa etária. Em certas situações pareceu-me existir uma linguagem muito elaborada. 
Acho que a sessão foi satisfatória. 
Alguns enunciados não são muito claros o que pode levar a más interpretações e consequente escolha da resposta mais "adequada". 
Fazer em primeiro lugar o perfil da personagem e depois discutir no fim as escolhas. 
Focalizar mais determinados temas. 
Maior duração da sessão para que, individualmente, o jogo pudesse ser experimentado. 
Melhor enquadramento do projecto. 
Penso que poderiam ser abordados temas como a homossexualidade e criminalidade que estão cada vez mais presentes entre os nossos adolescentes. 
Realização de vários grupos. 
Tudo foi de encontro às expectativas. 
Uma linguagem acessível e animações mais dinâmicas visto ter alunos com necessidades educativas especiais. 

 

Observações e comentários finais 

Acho que o jogo é apelativo e útil. 
Boa ferramenta de trabalho a ser utilizada com uma avaliação das acções. 
Continuem a trabalhar como têm feito para que muitos mais possam "viver na boa" 
Em determinado momento do jogo, as respostas deixam de ser espontâneas e começaram a ser não as da personagem e passaram a ser aquelas que os professores achavam 
correctas. 
O jogo é um bom auxiliar para levantar questões, suscitar a discussão e servir de ponto de partida para tratar temas específicos. Considero que as "notas" associadas às temáticas que 
vêm ao longo das questões deveriam surgir apenas no final ou após a questão para não influenciar as respostas dos alunos. 
Pareceu ser um jogo bastante interessante a aplicar nas turmas de forma a detectar alunos problemáticos. 
Projecto muito interessante! A continuar ...!!! 
Visto existirem adolescentes com necessidades educativas especiais, a linguagem do jogo deveria ser mais acessível a este público-alvo. 

 

 

 

Avaliação global da qualidade do jogo Vive na Boa

11 24,4 25,6 25,6

26 57,8 60,5 86,0

6 13,3 14,0 100,0

43 95,6 100,0

2 4,4

45 100,0

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Avaliação global da qualidade da sessão

11 24,4 25,0 25,0

28 62,2 63,6 88,6

5 11,1 11,4 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Média

Elevada

Muito elev ada

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Interesse suscitado pelo projecto

3 6,7 6,8 6,8

25 55,6 56,8 63,6

13 28,9 29,5 93,2

3 6,7 6,8 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Reduzido

Médio

Elevado

Muito elev ado

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Avaliação da adequação da sessão às expectativas

4 8,9 9,1 9,1

29 64,4 65,9 75,0

9 20,0 20,5 95,5

2 4,4 4,5 100,0

44 97,8 100,0

1 2,2

45 100,0

Ficou aquém

Correspondeu

Excedeu

Excedeu em muito

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ANEXO II – RELATÓRIOS PARCELARES DE AVALIAÇÃO VNB:  
Experimentação da Ferramenta VNB em Contexto Escolar 
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ANEXO III – RELATÓRIOS PARCELARES DE AVALIAÇÃO VNB:  

Adaptação e Edição da Ferramenta VNB 
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Relatório de Actividade 

Adaptação/edição da ferramenta Vive na Boa 
 

 
A experimentação do jogo Vive na Boa em contexto escolar foi objecto de avaliação por parte de 

professores/as e alunos/as através da participação num inquérito por questionário com o principal 

objectivo de caracterizar o contexto e perfil dos/as utilizadores/as, avaliar a participação, interesse, 

utilidade e eficácia da ferramenta na promoção da reflexão da Igualdade de Género enquanto eixo 

estruturante dos Estilos de Vida Saudáveis e das Culturas Juvenis, bem como identificar ajustamentos 

necessários numa perspectiva de melhoria contínua. 

Pese embora a elevada satisfação dos/as participantes com a ferramenta Vive na Boa, patente nas 

apreciações realizadas pelos/as inquiridos/as (ver sistematização de resultados da experimentação do jogo 

em contexto escolar), foi possível recolher, através da auto-avaliação contínua realizada pela Associação 

Humanidades, da análise e discussão dos resultados da avaliação com os parceiros no terreno e da 

articulação com a empresa fornecedora dos serviços de adaptação e edição da ferramenta, um conjunto 

de alterações que contribuíram para o seu aperfeiçoamento. 

Abaixo segue listagem de principais alterações com vista concretização da actividade de adaptação/edição 

da ferramenta Vive na Boa: 

 

Conteúdos: 

- Revisão e adaptação da linguagem aos/às destinatários/as do jogo* 

- Introdução de créditos e avisos legais*  

- Introdução de imagens e sons com vista à diversificação de práticas e representações juvenis 

 

Software: 

- Resolução de problemas técnicos com melhoria da robustez da programação informática* 

- Atribuição de controlo aos/às facilitadores/as relativamente à possibilidade e momento de aparecimento 
de algumas informações no ecrã de jogo (dicas) 

- Possibilidade de consulta das características da personagem durante todo o roteiro do jogo 

- Possibilidade de gravar o jogo e retomá-lo mais tarde, adaptável aos tempos lectivos   

* Alterações inicialmente previstas no desenho de candidatura 

 

Acesso:  

Relativamente ao acesso ao jogo, foi inicialmente prevista a edição de 2000 exemplares de CD-ROM para 

disponibilização às escolas e outras organizações da área da intervenção social com jovens. Contudo, e 

como resultado da reflexão com os parceiros no terreno, considerou-se mais adequado, do ponto de vista 

da universalização do acesso e monitorização e avaliação da utilização, a redução do número de 

exemplares para 1000 CD-ROM, resultando como principal produto do projeto a disponibilização universal, 

monitorizável e avaliável, do jogo em plataforma online.  
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Nesse seguimento, foram realizadas as seguintes acções: 

- Criação de plataforma de alojamento do jogo on line http://www.humanus.pt/vivenaboa 

- A criação de acesso inicial “login” não previa qualquer controlo dos acessos pelo que na plataforma acima 
referida, foi criada área de acesso, reservado às escolas, mediante login e logout autorizado pela 
Associação Humanidades com recolha de dados de monitorização e avaliação da utilização do jogo 

- Introdução de uma quick-tour de acesso universal (prévio ao pedido de login) com informação do jogo 

 

 

 

 

Por último, salienta-se que a concretização da actividade adaptação/edição da ferramenta constituiu o 

fechar de ciclo Vive na Boa, permitindo, ao mesmo tempo, a sua replicação no tempo e no espaço e, 

reforçando a sustentabilidade do trabalho desenvolvido com vista à sensibilização para a importância da 

IG enquanto dimensão estruturante dos estilos de vida saudáveis e a disseminação de 

recursos/metodologias de apoio à promoção da reflexão sobre esta temática junto dos jovens. 
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ANEXO IV – RELATÓRIOS PARCELARES DE AVALIAÇÃO VNB:  

Concurso de Slogans VNB  
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Relatório de Actividade 

Concurso de Slogans Vive na Boa - Aljustrel 
 

 

No âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis, e com 

o apoio do Programa Mexe-te e do AVECA (Agrupamento Vertical de Escolas de Aljustrel), realizou-se em 

Aljustrel um concurso para criação de um slogan sobre o jogo Vive na Boa com o principal objectivo de 

promover a divulgação e sensibilização da comunidade local face estilos de vida saudáveis10. 

Esta actividade decorreu durante os meses de Maio e Junho de 2011, com participação de professores e 

alunos da Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho envolvidos no projecto Vive na Boa, bem como a 

população de Aljustrel em geral. 

Numa primeira fase (Maio), os alunos que haviam experimentado a ferramenta lúdico-didáctica foram 

desafiados a criar um slogan de suporte à divulgação do jogo Vive na Boa e promoção dos estilos de vida 

saudáveis junto do público jovem, tendo sido recolhidos um total de 60 slogans, da autoria de 43 alunos 

(21 raparigas e 21 rapazes) do 5º (7), 6º (27) e 7º (7) ano de escolaridade. 

No dia 2 de Junho, a Associação Humanidades procedeu à selecção dos 10 melhores slogans com base nos 

critérios regulamentados: 

Slogans pré-seleccionados  Turma Nome  

1 - No Vive na Boa não se anda à toa  5º B Daniela Tendeiro 

2 - Viver na Boa, aprender a crescer 5º B Hugo Henriques  

3- Viver na Boa é ser responsável e ao mesmo tempo fixe  

4 - Aprende com o Vive na Boa  
5º B Inês Pires 

5- Viver na Boa é como morar no Castelo de Moura  

6 - Viver na Boa é como nadar numa Lagoa  
6º B 

Lurdes Desidério e  

Bruno Carriço 

7- Viver na Boa é ter liberdade de viver e aprender  6º C Leonel 

8 - Quem vive na boa tem uma vida feliz e saudável 6º B Miguel Marçal  

9 - “Vive na boa” bora lá jogar, até nunca mais parar 7º A 
Catarina Pires,  

Maria Guerreiro e  

Duarte Banza 

10 - Vive na boa, se não andas à toa! 7º A Neuza Leal e Beatriz Lança 

 

Os slogans pré-seleccionados foram posteriormente submetidos à votação da comunidade local durante 

a Feira do Campo Alentejano (ver programa em anexo), evento que decorreu em Aljustrel nos dias 10, 11, 

12 e 13 de Junho de 2011 e contou com uma participação de cerca de 30 mil pessoas. 

Integrado no stand da Feira da Saúde - Feira do Campo Alentejano, e dinamizado com o apoio do Programa 

Mexe-te, AVECA, Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho e Associação Humanidades, o espaço Vive na 

Boa promoveu a divulgação do projecto, do jogo e do concurso de slogans, disponibilizando uma mesa de 

voto do concurso Vive na Boa aberta à comunidade local durante os dias da feira.  

No dia 13 de Junho, pelas 12:00, procedeu-se ao encerramento da urna e posterior contagem dos votos 

na presença de representantes da Associação Humanidades, entidade promotora do Projecto Vive na Boa, 

                                                           
10 Ver regulamento do concurso em anexo. 
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Programa Mexe-te, AVECA/Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho (Dra. Isabel Lopes, Dra. Rita 

Carvalho, Dr. Mário Samúdio e Dra. Rita Valente). 

 

Slogans pré-seleccionados  Votos  

No Vive na Boa não se anda à toa  18 

Viver na Boa, aprender a crescer 12 

Viver na Boa é ser responsável e ao mesmo tempo fixe  13 

Aprende com o Vive na Boa 6 

Viver na Boa é como morar no Castelo de Moura  8 

Viver na Boa é como nadar numa Lagoa 7 

Viver na Boa é ter liberdade de viver e aprender  18 

Quem vive na boa tem uma vida feliz e saudável 14 

 “Vive na boa” bora lá jogar, até nunca mais parar 9 

Vive na boa, se não andas à toa! 122 

Brancos  5 

Nulos  1 

Total 233 

 

A votação contou com uma participação alargada da comunidade local - 233 pessoas, e permitiu distinguir 

a frase Vive na boa, se não andas à toa!, da autoria de duas jovens da turma 7º A da Escola EB23 Dr. 

Manuel Brito de Camacho, Neuza Leal e Beatriz Lança, como slogan vencedor, divulgado através da 

distribuição de 7 cartazes do projecto11 pelo A.V.E.C.A/Mexe-te Aljustrel. 

As vencedoras serão premiadas com uma t-shirt do projecto Vive na Boa com o respectivo slogan 

estampado entregue na última semana de aulas do ano lectivo 2010-2011. 

  

                                                           
11 Ver cartaz com slogan vencedor em anexo. 
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 Anexo I - Regulamento do Concurso de Slogans Vive na Boa  
 

No âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis, propõe-se a 

realização de um concurso, na Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho, para criação de um slogan sobre o jogo 

Vive na Boa que promova a divulgação dos estilos de vida saudáveis junto do público jovem. 

 

Enquadramento  

1. O presente concurso é realizado no âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida 
Saudáveis. 

2.Trata-se de um projecto desenvolvido pela Associação Humanidades em vários concelhos do Baixo Alentejo, com início a 1 de 
Abril de 2010 e fim a 31 de Março de 2013, que conta, em Aljustrel, com a estreita colaboração do Programa Mexe-te Aljustrel e do 
Agrupamento Vertical de Escolas de Aljustrel – AVECA no desenvolvimento das actividades. 

3.Tem como grande finalidade a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto das comunidades locais, em geral, e 
das comunidades educativas, em particular, com base num jogo lúdico-didáctico “Vive na Boa” facilitador da reflexão em torno dos 
seguintes domínios: 

- Igualdade de género e não-violência  
- Sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis  
- Prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco 
- Alimentação saudável e prática de exercício físico 

 

Concorrentes 

1. O Concurso é aberto a todos os/as alunos/as da Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho – Aljustrel 

2. Os/as alunos/as poderão participar sozinhos ou em equipas até 3 elementos.  

3. Cada concorrente ou equipa é responsável pela originalidade do seu trabalho, sob pena de o mesmo ser considerado nulo.  

4. Cada concorrente ou equipa poderá participar com um máximo de 2 propostas a concurso.  

5. Ao participar no Concurso, os/as concorrentes declaram conhecer e concordar com o presente regulamento.   

 

Características das propostas 

1. As propostas de slogan deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao jogo Vive na Boa e à forma como são explorados os 
estilos de vida saudáveis, com especial enfoque na igualdade de género e não-violência no relacionamento interpessoal.  
2. Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte digital e papel, em formato A4, com tipo e tamanho de letra Arial 12. 
3. Os slogans não podem ter mais de 100 caracteres (sem incluir espaços), nem conter qualquer informação de carácter pessoal 
que permite a identificação do(s/a(s) autor/a(es), sob pena de as propostas serem consideradas nulas. 

 

Entrega das propostas 

1. As propostas deverão ser acondicionadas e fechadas em envelope A4, identificando no exterior “Concurso de Slogans Vive na 
Boa” e o(s) nome(s) do/a(s) concorrente(s), ano, turma, contacto telefónico e e-mail.  

2. Os envelopes deverão ser entregues na Secretaria, em mão, até ao dia 31 de Maio de 2011. 

 

Pré-selecção de propostas  

1. As propostas recolhidas dentro do prazo previsto serão encaminhadas para a sede da Associação Humanidades, em Lisboa, para 
que a equipa do projecto Vive na Boa seleccione um conjunto de 20 slogans finalistas. 

2. Os critérios de selecção das propostas finalistas são: 
     - Criatividade  
     - Harmonia com os objectivos do jogo 
     - Transmissão de características inovadoras do jogo 
     - Referência ao domínio específico da igualdade de género e não-violência  

3. Poderá ser seleccionado um número de propostas finalistas inferior a 20, caso a qualidade das propostas assim o determine. 

4. O/a(s) concorrentes cujas propostas tenham sido pré-seleccionadas para votação final serão informados pessoalmente ou através 
de contacto via telefone ou email.  
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Votação final   

1. A votação das propostas finalistas decorrerá durante a feira da saúde (Feira do Campo Alentejano, de 10 e 13 de Junho de 2011) 
e será aberta à comunidade. 

2. Os visitantes da feira poderão participar através do preenchimento e posterior depósito em caixa própria de um boletim de voto 
onde constam os slogans pré-seleccionados.  

3. A contabilização dos votos será feita no dia 13 de Junho, contando com a presença de representantes da Escola EB23 Dr. Manuel 
Brito de Camacho – Aljustrel e da Associação Humanidades.  

 4. O slogan com maior número de votos será imediata e publicamente anunciado como vencedor. 

 

Prémio 

1. Será atribuído um prémio à/ao(s) concorrentes vencedores que corresponde a uma t-shirt estampada com o slogan vencedor. 

2. A entrega da t-shirt será feita em data a designar posteriormente pela Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho – Aljustrel. 

 

Publicação dos resultados 

1.Os slogans finalistas e o slogan vencedor serão alvo de divulgação pública. 

2.Essa divulgação será feita pela Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho – Aljustrel, nomeadamente através dos painéis de 
informação e do jornal e pela Associação Humanidades, nomeadamente através do seu website e facebook.   

 

Disposições Finais 

1.Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento deverão ser esclarecidas pelos 
representantes da Associação Humanidades - Isabel Lopes - e/ou da Escola EB23 Dr. Manuel Brito de Camacho – Aljustrel – Mário 
Samúdio. 
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Anexo II - Programa da Feira do Campo Alentejano   
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Anexo III - Cartaz Slogan Vencedor 
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Relatório de Actividade 

Concurso de Slogans Vive na Boa - Beja 
 

 

No âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 

realizou-se em Beja um concurso para criação de um slogan sobre o jogo Vive na Boa com o principal 

objectivo de promover a divulgação e sensibilização da comunidade local face estilos de vida saudáveis12. 

Esta actividade decorreu durante os meses de Maio e Junho de 2011, com participação de professores e 

alunos da Escola Secundária/3 de Diogo de Gouveia envolvidos no projecto Vive na Boa. Os alunos que 

haviam experimentado a ferramenta lúdico-didáctica foram desafiados a criar um slogan de suporte à 

divulgação do jogo Vive na Boa e promoção dos estilos de vida saudáveis junto do público jovem, tendo 

sido pré-seleccionados e encaminhados à Associação Humanidades no dia 2 de Junho de 2011 um conjunto 

de 13 slogans: 

Slogans pré-seleccionados  

A tua atitude, as tuas decisões 

Porque na boa é que se vive bem 

É a tua vida 

É a tua vida que está em jogo 

A tua vida, o teu jogo 

Não te enganes mais 

Só tu podes decidir 

Vive bem, vive na boa, não estragues a tua saúde à toa 

Viver na boa, um jogo onde não ficas à toa 

Junta a meloa e a canoa e vive na boa 

Corrige os teus hábitos e vive na boa 

Descobre-te como pessoa, vive na boa 

Vive na boa, não vivas à toa 

 

Com base nos critérios regulamentados foi eleito como vencedor o slogan Descobre-te como pessoa, vive 

na boa, posteriormente divulgado através de 12 cartazes do projecto13 distribuídos pela Escola 

Secundária/3 de Diogo de Gouveia e pelo Externato António Sérgio.  

                                                           
12 Ver regulamento do concurso em anexo. 
13 Ver cartaz com slogan vencedor em anexo. 
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ANEXO I – Regulamento do Concurso de slogans Vive na Boa  
 

No âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis propõe-se a 
realização de um concurso de slogans sobre o jogo Vive na Boa que promova a divulgação dos estilos de vida 
saudáveis junto do público jovem. 

 

1. Enquadramento 

O presente concurso é realizado no âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de 
Vida Saudáveis, desenvolvido pela Associação Humanidades no Baixo Alentejo, em estreita colaboração com 
parceiros locais, com início a 1 de Abril de 2010 e fim a 31 de Março de 2013. 

Tem como grande finalidade a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto das comunidades locais 
e, particularmente, das comunidades educativas, com base num jogo lúdico-didáctico “Vive na Boa” facilitador da 
reflexão em torno dos seguintes domínios: 

- Igualdade de género e não-violência  
- Sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis  
- Prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco 
- Alimentação saudável e prática de exercício físico 

As escolas/agrupamentos de escolas dos concelhos de Aljustrel, Almodôvar e Beja participam activamente no 
desenvolvimento das actividades. 
 

2. Objectivo 

Esta actividade tem 2 objectivos principais: 

1) Dar continuidade e maior visibilidade ao trabalho já desenvolvido nas escolas com o jogo Vive na Boa junto 
das comunidades locais  

2) Sensibilizar as comunidades educativas e comunidades locais em geral para uma abordagem inovadora dos 
estilos de vida saudáveis que integra a igualdade de género e não-violência no relacionamento interpessoal 
como eixo estruturador de representações e práticas  

 

3. Participantes 

Esta actividade destina-se, preferencialmente, a alunos que já tenham utilizado o jogo. A participação pode ser 
individual ou colectiva, com um máximo de 3 alunos por grupo 
 

4. Descrição da actividade 

Criação de um slogan sobre o jogo Vive na Boa que promova a divulgação dos estilos de vida saudáveis junto do 

público jovem, com particular enfoque para a igualdade de género e não-violência no relacionamento interpessoal.  

 

5. Calendário  

A actividade decorre até ao final do ano lectivo 2010/2011. Até 31 de Maio serão recolhidos todos os slogans 
criados, com posterior encaminhamento para a Associação Humanidades na 1ª semana de Junho que 
seleccionará o slogan vencedor. 
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ANEXO II – Cartaz Slogan Vencedor  
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ANEXO V – RELATÓRIOS PARCELARES DE AVALIAÇÃO VNB:  

I Encontro Distrital CPCJ Aljustrel  
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis –  

 

 

  

 

PROMOÇÃO DE ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE 

I Encontro Distrital da CPCJ Aljustrel – Ateliês Temáticos 

 

 

Janeiro, 2012 

 

Acção co-financiada pelo FSE através do POPH 
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1. Introdução 

 
O presente relatório tem como o objecto a avaliação da participação do projecto Vive na Boa - Promoção 

da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis no I Encontro Distrital da CPCJ de Aljustrel, decorrido 

a 26 de Outubro de 2011, em Aljustrel. A participação neste evento decorreu da articulação no terreno 

com os parceiros locais Programa Mexe-te/CPCJ Aljustrel com vista à promoção de acções de sensibilização 

da comunidade e traduziu-se na dinamização de dois ateliês temáticos: “Vive na boa” e “Esta Cena Dava 

um Filme”. 

O relatório integra uma breve apresentação do projecto Vive na Boa à qual segue o enquadramento e 

avaliação das sessões realizadas no âmbito no I Encontro Distrital da CPCJ de Aljustrel, com sistematização 

de resultados nas notas conclusivas. 

 

2. Vive na Boa - Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 

 

2.1. Finalidade e objectivos da intervenção 
 
 O Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis (2010-2013) 14 é um 

projecto promovido pela Associação Humanidades15 no Baixo Alentejo mais especificamente, nos 

concelhos de Aljustrel, Almodôvar e Beja, onde conta com a colaboração estreita de diversos parceiros 

locais, destacando-se: Programa Mexe-te Aljustrel, EB 2.3. Dr. Brito de Camacho – Aljustrel, Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Aljustrel (CPCJ), Câmara Municipal de Almodôvar, Escola Secundária c/ 

3º Ciclo Diogo de Gouveia e Externato António Sérgio, em Beja. 

A grande finalidade do projecto é a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto das 

comunidades locais, considerando a Igualdade de Género como dimensão transversal e estruturante de 

qualquer estilo de vida saudável, com particular enfoque nas comunidades educativas, a partir da 

utilização de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho desenvolvido por mediadores/as e 

promove a reflexão e responsabilização de jovens em domínios tão relevantes como a igualdade de género 

(IG) e a não-violência; sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST); 

prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco; alimentação saudável e prática de exercício 

físico. A intervenção organiza-se, assim, em torno de 3 objectivos fundamentais:  

                                                           
14 Ver em anexo ficha de projecto (Anexo I). 
15 Intervenção co-financiada pelo Programa Operacional de Potencial Humano - POPH, tipologia 7.3. Apoio Técnico e Financeiro às ONG. 
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7) Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção social, para 

a importância das temáticas da igualdade de género (IG), conciliação da vida familiar e profissional e 

do combate e prevenção da violência doméstica;  

8) Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da igualdade de género junto de 

jovens, enquanto dimensão fundamental dos estilos de vida saudáveis, com base numa ferramenta 

lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização;  

9) Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ participação 

activa da sociedade civil/comunidade educativa na reflexão, concepção, implementação e avaliação de 

estratégias de promoção da igualdade de género em contexto educativo/formativo. 

 

2.2. Destinatários, actividades e roteiro metodológico 
 
Os/as destinatários do projecto são representantes e técnicos/as de entidades com actuação na área da 

educação/formação, saúde e intervenção social em geral, e jovens (12 aos 16 anos) entre os/as quais, 

estudantes do 2º/3º CEB/ES, directa e indirectamente envolvidos nas actividades:  

 Gestão projecto, incluindo a preparação, divulgação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação 

das sessões de trabalho 

 Mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores para a apropriação 

metodológica da ferramenta (CD Vive na Boa) 

 Utilização da ferramenta com os/as beneficiários/as finais do projecto 

 Avaliação e reflexão sobre os resultados da experimentação para a adaptação da ferramenta  

 Adaptação de conteúdo/software e edição de 2000 exemplares da ferramenta 

 Promoção de acções de sensibilização da comunidade para a integração da IG enquanto dimensão 

estruturante dos estilos de vida saudáveis 

 

Organizando as principais acções previstas, o roteiro metodológico do projecto Vive na Boa – Promoção 

da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis integra cinco etapas fundamentais para a 

concretização dos objectivos da intervenção, orientadas por dois princípios transversais à actuação da 

Associação Humanidades, a participação e envolvimento de stakeholders e o acompanhamento e 

avaliação do projecto ao longo da sua implementação. 

A metodologia de acompanhamento e avaliação adoptada pelo projecto prevê a monitorização e avaliação 

contínuas das actividades realizadas, com recurso à auscultação de todos/as os/as intervenientes 

envolvidos/as – promotores/as, agentes, mediadores/as e beneficiários/as finais da intervenção. 
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Roteiro metodológico do projecto 

 

 

 

 

                                                                                       PARTICIPAÇÃO E 
                                                                                      ENVOLVIMENTO 
                                                                                    DE STAKEHOLDERS 

 
                                                                                    ACOMPANHAMENTO  

     AVALIAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Como principais resultados do projecto, com final previsto para 31 de Março de 2013, 3 anos após o seu 

lançamento, são esperadas comunidades sensibilizadas, mediadores/as capacitados/as, jovens e famílias 

consciencializados/as e ferramentas testadas, adaptadas e validadas. 

 

2.3. Sensibilização da comunidade: I Encontro Distrital CPCJ de Aljustrel  
 

No seguimento da articulação com os parceiros locais Programa Mexe-te/CPCJ Aljustrel, o projecto Vive 

na Boa participou no I Encontro Distrital da CPCJ de Aljustrel16, decorrido a 26 de Outubro de 2010, em 

Aljustrel, através da dinamização de 2 ateliês “Vive na boa” e “Esta Cena Dava um Filme”, objecto de 

avaliação do presente relatório, com o principal objectivo de sensibilizar o tecido institucional para a 

importância da IG - dimensão estruturante dos estilos de vida saudáveis, divulgar e apoiar a disseminação 

de metodologias e ferramentas de apoio à promoção da reflexão sobre esta temática com jovens. 

Os ateliês decorreram em simultâneo, em espaços e com grupos distintos, durante um período de duas 

horas (14:30-16:30) existindo uma pré-inscrição dos participantes nas sessões. Todos os participantes 

tiveram acesso a documentação sobre a Associação Humanidades e sobre as metodologias e ferramentas 

promotoras da reflexão/responsabilização utilizadas com jovens, seja na intervenção específica em 

situações de exclusão social ou numa acção preventiva, de carácter universal, como acontece em contexto 

escolar, integrada nas pastas distribuídas no início do evento.  

 

2.3.1. Avaliação do ateliê “Vive na Boa” 
 

O ateliê “Vive na Boa” foi dinamizado pela Dra. Inês Gaspar, psicóloga da Associação Humanidades com 

larga experiência de dinamização de grupos de jovens e profissionais da área social com vista à promoção 

                                                           
16 Programa no anexo II. 
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do debate e reflexão critica e contou com a presença de um total de 17 participantes, técnico/a(s) e 

representantes de: AVECA (3), CPCJ Almodôvar (1), CPCJ Alvito (2), ESDIME (1), GNR – Escola Segura (2), 

Junta de Freguesia de Aljustrel (1), SCM Aljustrel (5), SCM M. (1) e ISS – Beja (1). 

A sessão foi dinamizada com recurso à utilização do jogo Vive na Boa, ferramenta lúdico-didáctica que visa 

promover estilos de vida saudáveis e prevenir comportamentos de risco a partir da 

reflexão/responsabilização face às consequências das escolhas/decisões tomadas no quotidiano. Pela 

natureza dos conteúdos abordados, a ferramenta pode ser utilizada no meio escolar e da promoção social, 

com participação em grupo ou individual de jovens de idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. Em 

contextos de risco identificado a utilização desta ferramenta deverá ocorrer mais precocemente.  

 

Actualmente em fase de teste no âmbito do projecto Vive na Boa, este material foi desenvolvido pela 

Associação Humanidades numa perspectiva de abordagem integrada da promoção da igualdade de género 

enquanto eixo estruturante das culturas e práticas juvenis saudáveis em domínios tão relevantes como a 

sexualidade responsável e prevenção de IST´s; prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco; 

alimentação saudável e prática de exercício físico, principais temáticas trabalhadas no CD. 

A avaliação realizada pela dinamizadora da sessão destaca o nível de participação elevado, com a 

abordagem de uma multiplicidade de assuntos particularmente ligados às temáticas da IG, sexualidade 

responsável e prevenção de IST’s, prevenção do uso de drogas e alimentação saudável e a concretização 

dos objectivos específicos da sessão, abaixo listados: 

 Divulgação do trabalho desenvolvido pela Associação Humanidades e do projecto Vive na Boa; 

 Sensibilização e promoção da IG e dos estilos de vida saudáveis com profissionais com responsabilidade 

na educação de jovens; 

 Utilização do jogo Vive na Boa promovendo o seu potencial ao nível da facilitação da reflexão e 

responsabilização de jovens; 

 Recolha de contributos/sugestões de melhoria da ferramenta Vive na Boa 

 
A avaliação feita pelos participantes aponta para uma adequação global do espaço e equipamentos, 

duração da sessão, material distribuído e matérias abordadas. 
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Quadro 1. Avaliação do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 
Adequação Espaço e 

equipamentos 
Duração da 

sessão 
Material 

distribuído 
Matérias 

abordadas 

Insuficiente 1 4 3 - 

Adequado 14 12 14 17 

Excessivo 2 1 - - 

Ns/Nr - - - - 

Total 17 17 17 17 
  
 

A recepção efectiva da mensagem é confirmada pela elevada qualidade atribuída à clareza, métodos de 

apresentação e prestação de esclarecimentos, numa sessão que decorreu a bom ritmo e se pautou pela 

elevada interacção e reflexão crítica entre os participantes. 

 

Quadro 2. Avaliação da qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, 
interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão 

Qualidade Clareza na 
transmissão 

Métodos de 
apresentação 

Ritmos de 
exposição 

Interacção c/ 
participantes 

Difusão da 
informação 

Prestação de 
esclarecimentos 

Reflexão 
crítica 

Muito reduzida - - - - - - - 

Reduzida - - - - - - 1 

Média 1 5 6 3 4 1 4 

Elevada 12 10 8 8 9 10 9 

Muito elevada 4 2 3 6 4 6 3 

Ns/Nr - - - - - - - 

Total 17 17 17 17 17 17 17 

A avaliação da qualidade global da sessão, considerada elevada, correspondeu e, nalguns casos, superou 

as expectativas dos participantes. 

Quadro 3. Avaliação global da qualidade da sessão 
Qualidade global Freq. 

Muito reduzida - 

Reduzida - 

Média 3 

Elevada 11 

Muito elevada 3 

Ns/Nr - 

Total 17 
 

Quadro 4. Correspondência às expectativas 
Expectativas Freq. 

Ficou muito aquém - 

Ficou aquém - 

Correspondeu 14 

Excedeu 4 

Excedeu em muito 1 

Ns/Nr - 

Total 17 
 

 

A elevada qualidade do jogo Vive na Boa é atestada pelos/as inquiridos/as que identificam elevado 

interesse na ferramenta. 

Quadro 5. Avaliação global da qualidade da 
ferramenta 

Qualidade global Freq. 
Muito reduzida - 

Reduzida - 

Média 9 

Elevada 5 

Muito elevada 3 

Ns/Nr - 

Total 17 
 

Quadro 6. Grau de Interesse suscitado 
pela ferramenta  

Interesse suscitado Freq. 
Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 6 

Elevado 6 

Muito elevado 5 

Ns/Nr - 

Total 17 
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Com experiência de utilização directa do jogo, os/as participantes na sessão sinalizam o elevado potencial 

do jogo para a promoção de estilos de vida saudáveis junto dos jovens e, particularmente, para a 

integração da Igualdade de Género nos estilos de vida saudáveis. 

 

Quadro 7.Potencial da ferramenta na promoção de estilos de vida saudáveis e integração da IG  
Potencial da ferramenta Promoção EVS Integração IG/ EVS 
Muito reduzido - - 

Reduzido - - 

Médio 6 4 

Elevado 4 7 

Muito elevado 7 6 

Ns/Nr - - 

Total 17 17 
 
 

Em resposta ao desafio de sinalização dos pontos críticos para uma boa utilização do jogo são destacadas 

questões sobretudo relacionadas com a capacidade de dinamização da ferramenta, estimulando de uma 

forma dinâmica a reflexão e gerindo o tempo de forma equilibrada perante a multiplicidade de temáticas 

abordadas.  

A recolha de propostas de melhoria a introduzir no futuro aponta para o retardamento do aparecimento 

das mensagens de “sabias que”. Desta forma, a selecção das opções de resposta não será influenciada 

pelo texto e este poderá passar a funcionar como um incentivo adicional à reflexão sobre a temática em 

causa.  

É também proposto o prolongamento das sessões e a organização de grupos mais reduzidos permitindo 

explorar de forma mais activa e reflexiva a ferramenta. A ferramenta dispõe, contudo, da possibilidade de 

parar e gravar o percurso realizado a qualquer momento, permitindo uma utilização flexível e ajustada às 

especificidades dos contextos/ grupos de jogadores. 

O fechamento das respostas a um número limitado de alternativas, decorrente da natureza 

assumidamente normativa da ferramenta, porque destinada uma franja etária dos 12 aos 16 anos, deverá 

ser complementado por uma reflexão aberta e partilhada sobre as temáticas emergentes, condição para 

uma utilização bem sucedida da ferramenta. 

As sugestões recolhidas serão objecto de análise mais aprofundada, tendo em conta os princípios 

metodológicos e as próprias características do software utilizado com vista à adaptação da ferramenta a 

realizar na fase final do projecto.  

 

2.3.2. Avaliação do ateliê “Esta Cena Dava um Filme” 
 

O ateliê “Esta cena Dava um Filme” foi dinamizado pela Dra. Bruna Alves, psicóloga da Associação 

Humanidades com larga experiência de dinamização de grupos de jovens e profissionais da área social com 

vista à promoção do debate e reflexão critica e contou com a presença de um total de 16 participantes, 
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técnico/a(s) e representantes de: Ass. S.S.S. João de Negrilhos (2), AVECA (2), C.A.I.M. – Município de 

Aljustrel (1), Coçaria – Associação de Solidariedade Social de Rio Moinhos (1), CPCJ Aljustrel (3), EB2,3 

Aljustrel (1) Eli Aljustrel (2), ESDIME (1), GNR – Escola Segura (2) e Junta de Freguesia de Aljustrel (1). 

A sessão foi dinamizada com recurso à utilização do jogo Esta Cena dava um Filme, um material lúdico-

pedagógico de prevenção da gravidez indesejada e da maternidade precoce na adolescência. Este material 

foi desenvolvido no âmbito do Projecto Humanus CAM, financiado pela iniciativa comunitária EQUAL, no 

decurso do trabalho da Parceria de Desenvolvimento constituída pela Associação Humanidades (AH), 

Associação para o Planeamento da Família (APF), Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), 

Hospital Júlio de Matos, Santa Casa da Misericórdia de Albufeira (SCMA) e PERFIL – Psicologia e Trabalho, 

Lda. Na fase de disseminação do jogo foi constituída uma parceria com o Ministério da Educação/DGIDC 

com vista à experimentação, adaptação e validação da ferramenta em contexto educativo. 

 

 

O jogo destina-se a jovens com idades superiores a 15 anos e pode ser utilizado em contextos formais, 

como é o caso das escolas, ou grupos informais, e visa o empowerment de profissionais e jovens na 

intervenção em contextos de prevenção da gravidez precoce na adolescência e comportamentos de risco 

associados à sexualidade, tocando as questões de IG consideradas transversais a esta problemática. 

Este jogo permite uma abordagem flexível das temáticas, baseada na reflexão e no debate participado, 

promovendo a consciencialização/responsabilização dos jovens e adolescentes e respeitando as suas 

ideias, atitudes e comportamentos pessoais. 

Na auto-avaliação da sessão, a dinamizadora destaca a concretização dos objectivos específicos, abaixo 

listados: 

 Divulgação da Associação Humanidades e do jogo “Esta cena Dava um Filme” 

 Promoção da reflexão sobre IG e saúde sexual e reprodutiva dos jovens  

 Utilização do jogo com profissionais da área da educação/saúde/intervenção social  

 
No que respeita à avaliação dos/as participantes, as apreciações realizadas evidenciam a adequação global 

do espaço e equipamentos, duração da sessão, material distribuído e matérias abordadas. 
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Quadro 8. Avaliação do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 
Adequação Espaço e 

equipamentos 
Duração da 

sessão 
Material 

distribuído 
Matérias 

abordadas 

Insuficiente - - 1 - 

Adequado 16 16 15 16 

Excessivo - - - - 

Ns/Nr - - - - 

Total 16 16 16 16 
 

 
A qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, interacção com 

participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão foi 

considerada elevada. 

Quadro 9. Avaliação da qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, 
interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão 

Qualidade Clareza na 
transmissão 

Métodos de 
apresentação 

Ritmos de 
exposição 

Interacção c/ 
participantes 

Difusão da 
informação 

Prestação de 
esclarecimentos 

Reflexão 
crítica 

Muito reduzida - - - - - - - 

Reduzida - - - - - - - 

Média - 2 2 - 2 2 3 

Elevada 9 8 10 5 7 7 8 

Muito elevada 7 6 4 11 7 7 5 

Ns/Nr - - - - - - - 

Total 16 16 16 16 16 16 16 

 

A utilidade desta ferramenta é reforçada pelo elevado grau de interesse suscitado entre os utilizadores e 

pelo reconhecimento do elevado potencial para a promoção da reflexão sobre as temáticas abordadas. 

Contrariamente ao Vive na Boa, com formato e conteúdos mais fechados e visualmente mais atractivos, o 

jogo Esta Cena Dava um Filme apresenta uma estrutura mais flexível e aberta, marcada por uma estética 

simples e neutra, procurando-se evitar o condicionamento prévio das possibilidades em jogo, ainda que 

em detrimento de uma estética menos apelativa, implícita à sugestão de melhoria da imagem deixada por 

um participante. 

 

Quadro 10. Grau de Interesse suscitado pela 
metodologia/ferramenta  

Interesse suscitado Freq. 
Muito reduzido - 

Reduzido - 

Médio 2 

Elevado 9 

Muito elevado 5 

Ns/Nr - 

Total 16 
 

Quadro 11. Potencial da 
metodologia/ferramenta para a reflexão  

Qualidade global Freq. 
Muito reduzida - 

Reduzida - 

Média 2 

Elevada 9 

Muito elevada 4 

Ns/Nr 1 

Total 16 
 

 

 

A avaliação da elevada qualidade global da sessão superou as expectativas da maioria dos/as participantes 

que, de acordo com alguns comentários realizados, gostariam de ter tido mais tempo para preparar as 

cenas e discutir o trabalho desenvolvido. 
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 Quadro 12. Avaliação global da qualidade da sessão 
Qualidade global Freq. 

Muito reduzida - 

Reduzida - 

Média 2 

Elevada 8 

Muito elevada 6 

Ns/Nr - 

Total 16 
 

Quadro 13. Correspondência às expectativas 
Expectativas Freq. 

Ficou muito aquém - 

Ficou aquém - 

Correspondeu 5 

Excedeu 7 

Excedeu em muito 4 

Ns/Nr - 

Total 16 
 

 

 

Nas observações e comentários finais reforça-se o carácter interactivo e participado da sessão, com 

destaque para as estratégias de dinamização adoptadas e para a qualidade da ferramenta/ metodologia.   

 

3. Notas finais 

 
Os principais resultados da avaliação das sessões de sensibilização da comunidade para a importância da 

IG enquanto dimensão estruturante dos estilos de vida saudáveis desenvolvidas nos ateliês temáticos do 

I Encontro Distrital da CPCJ de Aljustrel - “Vive na boa” e “Esta Cena Dava um Filme”, apontam para a 

concretização dos objectivos previstos, verificando-se: 

 Adequação global do espaço e equipamentos, duração da sessão, material distribuído e matérias 

abordadas nas sessões 

 Elevada qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, 

interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão 

crítica 

 Elevada qualidade das ferramentas/metodologias apresentadas, destacando-se o forte interesse 

e utilidade das mesmas numa perspectiva de reflexão em torno dos EVS/IG 

 Elevada qualidade global das sessões, superando as expectativas de muitos participantes  
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ANEXO VI – RELATÓRIOS PARCELARES DE AVALIAÇÃO VNB:  

Encerramento do Projecto VNB  
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis –  

 

 

  

 

SESSÃO N.º15 e N.º16 

ACTIVIDADE 7: Sensibilização da Comunidade  
 

 

 

 

Março, 2013 

 

Acção co-financiada pelo FSE através do POPH 
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1. Breve enquadramento da intervenção Vive na Boa  

 
O Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis é um projecto promovido 

pela Associação Humanidades no Baixo Alentejo, mais especificamente, nos concelhos de Aljustrel, 

Almodôvar e Beja, com o co-financiamento do Programa Operacional de Potencial Humano - POPH, no 

âmbito da tipologia 7.3. Apoio Técnico e Financeiro às ONG e a colaboração estreita de parceiros no 

terreno, destacando-se como principais interlocutores nas comunidades de intervenção -  Programa Mexe-

te Aljustrel, Câmara Municipal de Almodôvar e Escola Secundária c/ 3º Ciclo Diogo de Gouveia, em Beja. 

A grande finalidade do projecto é a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto das 

comunidades locais, (considerando a Igualdade de Género como dimensão transversal e estruturante de 

qualquer estilo de vida saudável), com particular enfoque nas comunidades educativas, a partir da 

utilização de um instrumento lúdico-didáctico que facilita o trabalho desenvolvido por mediadores/as e 

promove a reflexão e responsabilização de jovens em domínios tão relevantes como a Igualdade de 

Género e a não-violência; sexualidade responsável e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 

(IST); prevenção do uso de drogas, incluindo o álcool e o tabaco; alimentação saudável e prática de 

exercício físico. 

A intervenção organiza-se, assim, em torno de 3 objectivos fundamentais:  

10) Sensibilizar a sociedade civil, a comunidade educativa local e as entidades de intervenção social, 

para a importância das temáticas da Igualdade de Género, Conciliação da Vida Familiar e 

Profissional e do Combate e Prevenção da Violência Doméstica;  

11) Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção da Igualdade de Género 

junto de jovens, enquanto dimensão fundamental dos estilos de vida saudáveis, com base numa 

ferramenta lúdico-didáctico promotora da reflexão/responsabilização  

12) Promover, de forma integrada e numa óptica de desenvolvimento local, o envolvimento/ 

participação activa da sociedade civil/comunidade educativa na reflexão, concepção, 

implementação e avaliação de estratégias de promoção da Igualdade de Género em contexto 

educativo/formativo. 

Os/as destinatários da intervenção são representantes e técnicos/as de entidades com actuação na área 

da educação/formação, saúde e intervenção social em geral, e jovens entre os/as quais, estudantes do 

2º/3º CEB/ES com participação nas diferentes actividades do projecto: divulgação, desenvolvimento, e 

avaliação das sessões de trabalho; mobilização de agentes estratégicos locais e capacitação de mediadores 

para a apropriação metodológica da ferramenta (CD Vive na Boa); teste da ferramenta; avaliação e 

reflexão sobre os resultados da experimentação; adaptação/edição de conteúdo/ software; e promoção 
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de acções de sensibilização da comunidade para a integração da Igualdade de Género enquanto dimensão 

estruturante dos Estilos de Vida Saudáveis. 

Organizando as principais acções previstas, o roteiro metodológico do projecto Vive na Boa – Promoção 

da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis integra 5 etapas consideradas fundamentais com vista 

à concretização dos objectivos do projecto, etapas estas que são atravessadas pelos princípios da 

participação e envolvimento de stakeholders e acompanhamento próximo e avaliação sistemática da 

intervenção17. 

       Roteiro metodológico Vive na Boa 

 

 

 

                                                                                      PARTICIPAÇÃO E 
                                                                                           ENVOLVIMENTO 
                                                                                         DE STAKEHOLDERS 

 
                                                                                      ACOMPANHAMENTO 
                                                                                             E AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 
Como principais resultados do projecto são esperadas comunidades sensibilizadas, mediadores/as 

capacitados/as, jovens e famílias consciencializados/as e metodologia e ferramenta testadas, adaptadas e 

validadas. 

2. Sensibilização da comunidade nas sessões de encerramento  

 
Como já vimos, os objectivos e actividades do projecto organizam-se em torno da finalidade última de 

sensibilização e promoção da Igualdade de Género enquanto dimensão transversal dos Estilos de Vida 

Saudáveis junto das comunidades locais de Aljustrel, Almodôvar e Beja, tendo-se trabalhado em estreita 

articulação com profissionais e organizações estratégicas nos territórios de intervenção - agrupamentos 

de escolas, centros de saúde, câmaras municipais, juntas de freguesia, comissões de protecção de crianças 

e jovens, instituições privadas de solidariedade social, forças de segurança, entre outras. 

                                                           
17 Foram partilhados com os stakeholders do projecto os relatórios de avaliação das diferentes actividades/sessões de trabalho desenvolvidas. 

mailto:humanidades@humanus.pt
http://www.humanus.pt/


 

 
Associação Humanidades • Instituição Particular de Solidariedade Social • Pessoa Colectiva de Util idade Pública • Diário República – III Série – n.º 57 – 21/03/06 • NIF: 504160150 

Endereço postal: Apartado 50109, 1703-001, Lisboa • Tel: 210996493 • Tlm: 919135962 • Fax: 211533266• Email: humanidades@humanus.pt • www.humanus.pt   
 

Página 
103 de 124 

 

No encerramento do projecto, passados 3 anos do seu lançamento (Abril de 2010 – Março 2013), foram 

organizadas sessões de sensibilização para a Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis visando o 

objectivo específico de partilha alargada e reflexão em torno de resultados e produto final do projecto - 

ferramenta Vive na Boa (CD-ROM) testada, avaliada e adaptada ao contexto educativo com a participação 

activa de professores/as e alunos/as que a destacam, nos 650 questionários de avaliação recolhidos, como 

recurso inovador e eficaz na promoção da reflexão sobre Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis 

nas Culturas e Práticas Juvenis. 

Qualquer projecto desenvolvido num território é parte do património desse território, pela adesão, 

esforço, participação e contribuição para o resultado final, disponibilizando-se agora (através de utilização 

on line http://www.humanus.pt/vivenaboa/quicktour.html, destinada apenas a escolas 

http://www.humanus.pt/vivenaboa/, ou em suporte CD-ROM uma ferramenta aí testada que permite aos 

agentes locais dar continuidade ao trabalho até aqui desenvolvido. Numa perspectiva de partilha e 

disseminação de boas práticas, as energias investidas e aprendizagens realizadas poderão também 

beneficiar outros/as que, não tendo participado em nenhuma etapa do projecto, ficarão a conhecer um 

recurso lúdico-didáctico promotor da reflexão dos/as jovens sobre estas temáticas. 

Nesse seguimento, o convite à participação nas sessões de encerramento do projecto, organizadas em 

Aljustrel, com o apoio do Agrupamento de Escolas de Aljustrel/Programa Mexe-te e em Almodôvar, com 

o apoio da Câmara Municipal de Almodôvar, foi enviado a todos/as os aqueles que participaram nas 

actividades desenvolvidas no projecto, mas também a profissionais e organizações da área da educação, 

saúde e intervenção social e às comunidades locais em geral de Aljustrel, Almodôvar e Beja.  

Na certeza de que as aprendizagens resultantes do projecto não deverão ficar circunscritas aos territórios 

e actores envolvidos foram enviados convites à participação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género e da Direcção Geral de Educação – Ministério da Educação, agentes privilegiados de mudança na 

construção de uma realidade social onde raparigas e rapazes têm a oportunidade de tomar consciência e 

reflectir acerca da importância da Igualdade de Género e não violência na estruturação de práticas e 

culturas juvenis. 

2.1. Encerramento do projecto em Aljustrel – avaliação da sessão N.º15 

 

A sessão de encerramento do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida 

Saudáveis no território de Aljustrel (sessão n.º 15) decorreu no dia 8 de Março de 2013, entre as 10:15 e 

as 12:30, na Biblioteca da Câmara Municipal de Aljustrel. 

Contou com a presença de técnicos/as e representantes da Associação Humanidades (3), responsável pela 

dinamização da sessão, Direcção Geral de Educação - Ministério da Educação (1) Agrupamento Vertical 

Escolas Aljustrel (3), Programa Mexe-te (1), Câmara Municipal de Aljustrel, Comissão de Protecção de 
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Crianças e Jovens de Aljustrel (1), Guarda Nacional Republicana – Escola Segura (1), bem como com 

alunos/as da Escola Básica 2/3 Dr. Manuel de Brito Camacho (18), Escola Secundária de Aljustrel (12) e da 

Universidade Sénior do Algarve (10), num total de 50 participantes. 

No seguimento dos objectivos propostos (ver Ordem de Trabalhos em anexo), foi feito um breve 

enquadramento do projecto e da ferramenta lúdico-didáctico Vive na Boa explicitando-se os principais 

resultados da intervenção. Posteriormente, procedeu-se à utilização completa da versão final do jogo Vive 

na Boa com reflexão e debate participado em torno das temáticas abordadas. No final procedeu-se à 

avaliação da sessão pelos participantes (ver guiões dos questionários de avaliação em anexo), cujos 

resultados se apresentam neste relatório.  

A avaliação realizada pela equipa da Associação Humanidades, responsável pela dinamização da sessão, 

aponta para a concretização dos objectivos das sessões, destacando-se a elevada e diversificada adesão 

ao evento e a participação activa na reflexão e debate sobre Igualdade de Género e Estilos de Vida 

Saudáveis. A presença da Direcção-Geral da Educação, representada por uma técnica da área da promoção 

dos Estilos de Vida Saudáveis, constitui uma mais-valia para a divulgação e disseminação do acesso on-line 

ao jogo na rede escolar nacional, posteriormente confirmada pela abrangência territorial das escolas que 

acederam e poderão continuar a aceder à ferramenta através do website da Associação Humanidades18. 

Para além da auto-avaliação da Associação Humanidades, os restantes participantes da sessão foram 

convidados a dar o seu feedback através de um inquérito por questionário. Foram recolhidos 41 

questionários de avaliação, cujos principais resultados se apresentam seguidamente. 

O espaço e equipamentos utilizados, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão foram 

considerados adequados pela maioria dos/as inquiridos/as. Do conjunto de indicadores considerados é a 

duração da sessão que reúne um consenso menos acentuado nas apreciações dos/as participantes. 

Contudo, a repartição equivalente de respostas “insuficiente” e “excessivo” não permitem uma leitura 

conclusiva quanto a eventuais alterações futuras na duração deste tipo de sessões. 

 

Avaliação do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 
Adequação Espaço e 

equipamentos 
Duração da 

sessão 
Material 

distribuído 
Matérias 

abordadas 

Insuficiente 1 9 5 7 

Adequado 35 22 31 28 

Excessivo 3 8 1 4 

Ns/Nr 2 2 4 2 

Total 41 41 41 41 

                                                           
18 Entre os dias 8 de Março e 15 de Abril de 2013 foram realizados 47 acessos, previamente autorizados, na página da Associação Humanidades 

(http://www.humanus.pt/) por parte de escolas/agrupamentos de escolas de norte a sul do país (distritos de Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, 
Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu). 
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Os/as inquiridos/as destacam a elevada qualidade da clareza na transmissão da mensagem, métodos de 

apresentação utilizados, ritmos de exposição, interacção com participantes, difusão da informação, 

prestação de esclarecimentos e reflexão crítica realizada durante a sessão de trabalho. 

 

Avaliação da qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, interacção com 
participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão 

Qualidade Clareza na 
transmissão 

Métodos de 
apresentação 

Ritmos de 
exposição 

Interacção c/ 
participantes 

Difusão da 
informação 

Prestação de 
esclarecimentos 

Reflexão 
crítica 

Muito reduzida 1 1 0 0 1 0 1 

Reduzida 1 1 1 5 2 2 1 

Média 12 11 18 13 11 11 12 

Elevada 22 23 16 12 20 17 17 

Muito elevada 5 5 6 11 7 11 10 

Ns/Nr 0 0 0 0 0 0 0 
Total 41 41 41 41 41 41 41 

 

Nesse seguimento, a maioria dos/as participantes consideraram que a sessão teve uma qualidade global 

elevada, correspondendo ou excedendo as expectativas existentes. 

 

Avaliação global da qualidade da sessão 
Qualidade global Frequência 

Muito reduzida 0 

Reduzida 2 

Média 14 

Elevada 21 

Muito elevada 3 

Ns/Nr 1 

Total 41 
 

Correspondência às expectativas 
Expectativas Frequência 

Ficou muito aquém 1 

Ficou aquém 9 

Correspondeu 19 

Excedeu 6 

Excedeu em muito 3 

Ns/Nr 3 

Total 41 
 

 
A maioria das respostas recolhidas confirmam o interesse suscitado junto dos/as participantes tanto pelo 

projecto como pelo jogo Vive na Boa.  

 

Grau de Interesse suscitado pelo projecto Vive na Boa 
Interesse suscitado pelo projecto Frequência 
Muito reduzido 1 

Reduzido 6 

Médio 9 

Elevado 11 

Muito elevado 10 

Ns/Nr 4 

Total 41 
 

Grau de interesse suscitado pelo jogo Vive na Boa 
Interesse suscitado pelo jogo Frequência 
Muito reduzido 0 

Reduzido 5 

Médio 13 

Elevado 14 

Muito elevado 6 

Ns/Nr 3 

Total 41 
 

 

Pese embora o balanço positivo da sessão de trabalho, são sugeridas por oito participantes algumas 

melhorias a introduzir em sessões futuras. Estas sugestões são maioritariamente (seis respostas) 

relacionadas com o aumento do tempo disponível para a exploração da ferramenta. A este propósito, 

importa referir que o itinerário do jogo foi integralmente percorrido, com envolvimento dos/as 

participantes na discussão das temáticas exploradas, e lembrar que 9 inquiridos/as consideraram excessiva 

a duração da sessão. 
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Melhorias (transcrições literais) 

Termos mais tempo para perceber o jogo. 

Adequar o discurso aos jovens mais velhos. Existem diferentes tipos de abordagem e esta só foi adequada aos 
alunos do básico. 

Adequar o tipo de discurso a todo o público presente e não juntar alunos de todas as faixas etárias ao mesmo 
tempo. 

Jogarmos mais e que o tempo de duração seja maior. 

Jogar mais e falar menos. 

Pouca duração. 

Mais tempo de exposição de forma a se exemplificar o jogo na íntegra. 

Nenhumas - ou mais tempo para provocar + discussão. 

 

Dois participantes sinalizaram a necessidade de adequação do discurso aos/às participantes menos jovens 

e segmentação etária do público-alvo da sessão. Na impossibilidade de realização de mais do que uma 

sessão de encerramento do projecto em Aljustrel, a Associação Humanidades reforça a mais-valia para a 

partilha e debate de ideias que constitui a diversidade etária do perfil de participantes - alunos/as de 

escolas básicas, secundárias e da universidade sénior.  

A utilidade e interesse do trabalho realizado encontra-se patente nos comentários deixados pelos/as 

inquiridos/as. 

 

Comentários (transcrições literais) 

Desenvolvimento de mais ferramentas. 

Foi interessante. 

 Jogo de extraordinário interesse para a formação dos jovens e interacção com a sociedade em que se inserem. 

É interessante. 

É fixe e é interessante. 

O jogo é interessante e divertido. 

O jogo é divertido. 

Muito interessante e útil. 

Pouco interesse. 

Muito fixe e interessante. 

Foi fixe. 

Valeu a pena os dois anos de experiência. 

Não tenho nada a dizer. Obrigado. 

Uma sessão enriquecedora. Tomei conhecimento de um jogo muito interessante e muito revelador de medidas a 
tomar a muitos níveis. 

 
 

2.2. Encerramento do projecto em Almodôvar – avaliação da sessão N.º16 

 

No dia 22 de Março de 2013, entre as 10:30 e as 13:00, realizou-se na Biblioteca Municipal de Almodôvar 

a sessão de encerramento do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida 

Saudáveis no território de Almodôvar (sessão n.º 16). 
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Contou com a presença de técnicos/as e representantes da Associação Humanidades (3), Câmara 

Municipal de Almodôvar (6), Junta de Freguesia de Almodôvar (1), Junta de Freguesia de Senhora Graça 

de Padrões (1), Agrupamento de Escolas de Almodôvar (3), Guarda Nacional Republicana (1) e Instituições 

Privadas de Solidariedade Social (7), num total de 21 participantes. 

A sessão foi dinamizada pela equipa da Associação Humanidades que, no seguimento dos objectivos 

propostos (Ordem de Trabalhos em anexo), começou por fazer um breve enquadramento da actividade 

da organização e balanço do trabalho desenvolvido no projecto para posteriormente apresentar a versão 

final do jogo percorrendo, com participação e reflexão alargadas a todos/as os/as presentes, o itinerário 

de temáticas propostas. Antes do final da sessão procedeu-se à avaliação da sessão pelos/as participantes 

(ver guiões dos questionários de avaliação em anexo), cujos resultados se apresentam neste relatório.  

Na auto-avaliação realizada pela Associação Humanidades é reforçada a concretização dos objectivos das 

sessões, tanto ao nível da adesão ao evento - foi possível contar com a presença de quadros dirigentes e 

técnicos especializados nas áreas de intervenção específica - como da participação activa na reflexão e 

debate sobre Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis. 

A avaliação foi alargada a todos/as os/as participantes através de um inquérito realizado no final da sessão, 

tendo sido recolhidos 15 questionários de avaliação. Os resultados são seguidamente apresentados. 

O espaço e equipamentos utilizados, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão foram 

considerados adequados pela maioria dos/as inquiridos/as.  

 

Avaliação do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas na sessão 
Adequação Espaço e 

equipamentos 
Duração da 

sessão 
Material 

distribuído 
Matérias 

abordadas 

Insuficiente 1 0 3 1 

Adequado 13 12 10 13 

Excessivo 1 3 1 1 

Ns/Nr 0 0 2 0 

Total 15 15 15 15 

 
Quanto à clareza na transmissão da mensagem, métodos de apresentação utilizados, ritmos de exposição, 

interacção com participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica, a 

maioria das apreciações dos/as inquiridos/as apontam para a elevada qualidade do trabalho desenvolvido. 

 

Avaliação da qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, interacção com 
participantes, difusão da informação, prestação de esclarecimentos e reflexão crítica na sessão 

Qualidade Clareza na 
transmissão 

Métodos de 
apresentação 

Ritmos de 
exposição 

Interacção c/ 
participantes 

Difusão da 
informação 

Prestação de 
esclarecimentos 

Reflexão 
crítica 

Muito reduzida 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzida 0 0 0 1 0 0 0 

Média 2 2 2 3 1 0 3 

Elevada 9 10 10 8 11 10 10 

Muito elevada 4 3 3 3 3 5 2 

Ns/Nr 0 0 0 0 0 0 0 
Total 15 15 15 15 15 15 15 
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A satisfação dos participantes encontra-se também patente na elevada qualidade global atribuída à sessão 

que correspondeu ou excedeu as expectativas de todos/as os/as inquiridos/as.  

 

Avaliação global da qualidade da sessão 
Qualidade global Frequência 

Muito reduzida 0 

Reduzida 0 

Média 1 

Elevada 12 

Muito elevada 2 

Ns/Nr 0 

Total 15 
 

Correspondência às expectativas 
Expectativas Frequência 

Ficou muito aquém 0 

Ficou aquém 0 

Correspondeu 9 

Excedeu 4 

Excedeu em muito 3 

Ns/Nr 0 

Total 15 
 

 

Tanto o projecto como o jogo Vive na Boa suscitaram elevado interesse junto da maioria dos inquiridos/as. 

 

Grau de Interesse suscitado pelo projecto Vive na Boa 
Interesse suscitado pelo projecto Frequência 
Muito reduzido 0 

Reduzido 1 

Médio 3 

Elevado 6 

Muito elevado 3 

Ns/Nr 2 

Total 15 
 

Grau de interesse suscitado pelo jogo Vive na Boa 
Interesse suscitado pelo jogo Frequência 
Muito reduzido 0 

Reduzido 1 

Médio 5 

Elevado 4 

Muito elevado 3 

Ns/Nr 2 

Total 15 
 

 
 

O interesse suscitado encontra-se também patente nas duas únicas propostas de melhoria existentes que 

se reportam a uma exploração mais aprofundada da ferramenta e à participação de um grupo de jovens 

na sessão. Durante a fase de experimentação, o jogo Vive na Boa foi testado com 650 alunos/as do 3º ciclo 

do ensino básico e do ensino secundário. 

 

Melhorias (transcrições literais) 

Diminuir tempo de apresentação do projecto e explorar mais os resultados através de situações concretas, por 
exemplo. 

Participação de um grupo de jovens. 
 

Os comentários recolhidos nos questionários de avaliação confirmam a satisfação dos inquiridos/as com a 

sessão de trabalho. 

 

Comentários (transcrições literais) 

Foi óptimo, gostei muito. 
Como avó e catequista gostei muito do jogo. 
Interessante. 
Gostei imenso daquilo que vi e penso que pode ser uma excelente ferramenta de apoio à discussão, contudo e 
conhecendo muito bem as temáticas abordadas, preocupa-me o facto de os "pais" estarem praticamente 
ausentes no jogo pois sabemos que há uma grande dificuldade na relação entre pais e adolescentes. Muito 
obrigada! 
Já conhecia o projecto e a ferramenta, mas gostei da apresentação. 
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3. Notas conclusivas 

 
Os resultados da avaliação realizada pela Associação Humanidades e pelos/as participantes nas duas 

sessões de sensibilização da comunidade decorridas em Março de 2013 para o encerramento do projecto 

nos territórios de intervenção apontam para um balanço positivo do trabalho desenvolvido, com reforço 

da qualidade, adequação, interesse e utilidade das metodologias e ferramenta lúdico-didáctica na 

sensibilização e promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis destacando-se: 

 Elevada qualidade global das sessões, superando as expectativas de muitos participantes; 

  Adequação global do espaço e equipamentos, duração, material distribuído e matérias abordadas 

nas sessões;  

 Elevada qualidade da clareza na transmissão, métodos de apresentação, ritmos de exposição, 

interacção com participantes, difusão da informação, esclarecimentos e reflexão crítica; 

 Forte interesse suscitado pelo projecto e produto final, reforçando a utilidade das metodologias e 

ferramenta Vive na Boa na promoção da reflexão em torno da Igualdade de Género enquanto eixo 

estruturante das práticas e culturas juvenis; 

 Concretização dos objectivos das sessões, com uma forte adesão e envolvimento das comunidades 

educativas locais e da sociedade civil em geral – incluindo actores estratégicos na facilitação da 

mudança social com responsabilidades na promoção da tomada de consciência, reflexão e 

aprendizagem colectivas estruturantes do mainstreaming de políticas e práticas de Igualdade de 

Género, Conciliação da Vida Familiar e Profissional e do Combate e Prevenção da Violência 

Doméstica. A participação de agentes estratégicos dos territórios de intervenção, verificada nas 

sessões de encerramento, mas também ao longo dos 3 anos de intervenção, foi determinante para 

a concretização dos objectivos do projecto e para a reunião de condições facilitadoras da 

continuidade da promoção da Igualdade de Género e dos Estilos de Vida Saudáveis no período pós-

projecto. Complementarmente, o envolvimento da Direcção Geral de Educação – Ministério da 

Educação, um serviço central de administração directa do Estado, permitiu o alargamento do 

impacto das aprendizagens realizadas e do acesso a uma ferramenta testada e adaptada ao contexto 

educativo, numa perspectiva de disseminação de boas práticas. Não foi possível contar com a 

presença de representantes e/ou técnicos da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género nas 

sessões de encerramento do projecto que terminou a 31 de Março de 2013, estando já prevista a 

realização de uma sessão de divulgação na sede da Associação Humanidades, em Lisboa, para a qual 

a da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género será convidada. 
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ANEXO I – ORDENS DE TRABALHOS 

 

Ordem de Trabalhos Agenda 

 

Tipo de Sessão: Sensibilização 

Session Type 

Local: Biblioteca Municipal de Aljustrel 

Place 

Data: 08/03/2013 

Date 

N.º de Sessão: 15  

Session Nr 

Hora Início: 10:00 

Time: Beginning 

Hora Fim: 12:30 

Time:End 
 

 

Assuntos a abordar Issues to address: 

 

 Apresentação do projecto  

            A importância da Igualdade de Género nos Estilos de Vida Saudáveis 

          Desenho de projecto e resultados da avaliação 

 

 Utilização da ferramenta Vive na Boa  

 

 Avaliação da sessão 

 

 Outros assuntos 
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Ordem de Trabalhos Agenda 

 

Tipo de Sessão: Sensibilização 

Session Type 

Local: Biblioteca Municipal de Almodôvar 

Place 

Data: 22/03/2013 

Date 

N.º de Sessão: 16 

Session Nr 

Hora Início: 10:30 

Time: Beginning 

Hora Fim: 13:00 

Time:End 
 

 

Assuntos a abordar Issues to address: 

 

 Apresentação do projecto  

            A importância da Igualdade de Género nos Estilos de Vida Saudáveis 

          Desenho de projecto e resultados da avaliação 

 

 Utilização da ferramenta Vive na Boa  

 

 Avaliação da sessão 

 

 Outros assuntos 
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ANEXO VII – INSTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO VNB  
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS SESSÕES VNB (AUTO-AVALIAÇÃO) 

 
Questionário de Avaliação da Sessão 

A ser preenchido pelos promotores 
Representantes e técnic@s da Associação Humanidades 

As perguntas que se seguem têm como principal objectivo fazer a auto-avaliação das sessões de 
trabalho desenvolvidas no âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e 
Estilos de Vida Saudáveis, contribuindo para a sua melhoria contínua.  

 
Tipo de sessão:__________________ Act. n.º:____ Data:___/___/______ Local:____________ 

 

 
1. Concretização dos objectivos da sessão: (Descreva o que era visado e compare com o que foi concretizado) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Eventuais melhorias a introduzir: (Explicite os aspectos a ser melhorados em sessões futuras) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Obrigada ! 
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QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DAS SESSÕES VNB (versões A e B) 

 

A preencher pela AH 
Quest. Nº:________ 

Tipo de sessão:__________________________ Act. n.º:____ 

Data:___/___/_____   Local:__________________________ 

 

 

Questionário de Avaliação da Sessão (A) 
O questionário que se segue tem como principal objectivo avaliar a qualidade das sessões de trabalho desenvolvidas 
no âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis contribuindo 
para a sua melhoria contínua. É anónimo e confidencial. 

 

0. Identifique a que grupo de participantes pertence (assinale com X): 

Representante e/ou técnico/a de entidade com actuação na área da educação/formação  

Representante e/ou técnico/a de entidade com actuação na área da saúde  

Representante e/ou técnico/a de entidade com actuação na área da intervenção social em geral  

Outro/a. Qual? R:________________________________________________________________  
 

1. Avalie a adequação da sessão às necessidades (utilize a escala apresentada): 

1 – Insuficiente; 2 – Adequado; 3 – Excessivo 

Espaço e equipamentos  

Duração   

Material distribuído  

Matérias abordadas  
 

2. Avalie agora a qualidade da sessão (utilize a escala apresentada): 

1 - Muito reduzida; 2 - Reduzida; 3 - Média; 4 - Elevada; 5 – Muito elevada 

Clareza na transmissão  

Métodos de apresentação  

Ritmos de exposição  

Interacção c/ participantes  

Difusão de informação  

Prestação de esclarecimentos  

Reflexão crítica  
 

3. Qual é a avaliação global que faz da qualidade da sessão? (assinale com X) 

1. Muito Reduzida   

2. Reduzida   

3. Média  

4. Elevada  

5. Muito elevada  
 
 

 
 

Continuação →        
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4. Qual o grau de interesse suscitado pelo projecto e ferramenta Vive na Boa? (assinale com X) 

1 – Muito elevado 2 – Elevado; 3 – Médio; 4 – Reduzido; 5 – Muito Reduzido 

Projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis  

Ferramenta Vive na Boa   

 

 

5. Em que medida esta sessão correspondeu às suas expectativas? (assinale com X) 

Ficou muito aquém  

Ficou aquém  

Correspondeu  

Excedeu  

Excedeu em muito  

 

 

6. Que melhorias poderiam ser introduzidas nas próximas sessões? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Observações/comentários finais: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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A preencher pela AH 
Quest. Nº:________ Act. n.º:____ Tipo de sessão:__________________ 

Data:___/___/_____  Local:__________________________ 
 

 
Questionário de Avaliação da Sessão (B) 

O questionário que se segue tem como principal objectivo avaliar a qualidade das sessões de trabalho desenvolvidas 
no âmbito do projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis contribuindo 
para a sua melhoria contínua. É anónimo e confidencial. 

 

1. Avalie a adequação da sessão às necessidades (utilize a escala apresentada): 

1 – Insuficiente; 2 – Adequado; 3 – Excessivo 

Espaço e equipamentos  

Duração   

Material distribuído  

Matérias abordadas  

 
2. Avalie agora a qualidade da sessão (utilize a escala apresentada): 

1 - Muito reduzida; 2 - Reduzida; 3 - Média; 4 - Elevada; 5 – Muito elevada 

Clareza na transmissão  

Métodos de apresentação  

Ritmos de exposição  

Interacção c/ participantes  

Difusão de informação  

Prestação de esclarecimentos  

Reflexão crítica  

 

3. Qual o grau de interesse suscitado pelo jogo Vive na Boa? (assinale com X) 

 

1 - Muito reduzido  

2 - Reduzido  

3 - Médio  

4 - Elevado  

5 - Muito elevado  

 

4. Como avalia o potencial do jogo para a promoção da reflexão sobre estilos de vida saudáveis 
junto dos jovens? (assinale com um X) 

1 - Muito reduzido  

2 - Reduzido  

3 - Médio  

4 - Elevado  

5 - Muito elevado  
 

 

Continuação → 
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5. Como avalia o potencial do jogo para a integração das questões da igualdade de género nos 
estilos de vida saudáveis? (assinale com um X) 

1 - Muito reduzido  

2 - Reduzido  

3 - Médio  

4 - Elevado  

5 - Muito elevado  

6. Quais considera serem os pontos críticos para uma boa utilização do jogo? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

7. Qual é a avaliação global que faz da qualidade do jogo Vive na Boa? (assinale com X) 

1 - Muito Reduzida   

2 - Reduzida   

3 - Média  

4 - Elevada  

5 - Muito elevada  
 

8. Qual é a avaliação global que faz da qualidade da sessão? (assinale com X) 

1 - Muito Reduzida   

2 - Reduzida   

3 - Média  

4 - Elevada  

5 - Muito elevada  

                                                                                                                                                 

9. Em que medida esta sessão correspondeu às suas expectativas? (assinale com X) 

1 - Ficou muito aquém  

2 - Ficou aquém  

3 - Correspondeu  

4 - Excedeu  

5 - Excedeu em muito  

10. Que melhorias poderiam ser introduzidas nas próximas sessões? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

11. Observações/comentários finais: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_ 

  Muito obrigada pela sua colaboração! 
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FICHA DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTICIPANTES 

 

Ficha de Levantamento de Necessidades e Expectativas 
A presente ficha tem como principal objectivo fazer um levantamento de necessidades/expectivas existentes 
face ao projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis, contribuindo 
para a adequação das actividades desenvolvidas às especifidades dos contextos de intervenção. 

 

Entidade:________________________    Função na entidade:___________________ 

Território de intervenção da entidade: ____________________________________________ 

Âmbito de actuação e públicos-alvo da entidade: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

1. Quais considera serem as principais necessidades do território e comunidade locais no âmbito da 
promoção de Estilos de Vida Saudáveis?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
2. Quais são as suas expectativas em relação ao projecto Vive na Boa – Promoção da Igualdade de 
Género e Estilos de Vida saudáveis? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO JOGO VIVE NA BOA – DINAMIZADORES/AS 

 
A preencher pela Associação Humanidades 

Quest. 
Nº:_____ 

Contexto de utilização: 

Escola  Outro, qual?:_______________  
 

 
 

Questionário de Avaliação da Ferramenta Vive na Boa (CD) 
- A preencher pelos/as Dinamizadores/as -  

Este breve questionário tem como principal objectivo avaliar a qualidade e adequação da ferramenta utilizada com 
vista ao seu aperfeiçoamento futuro. A sua opinião é muito importante. 

 

Caracterização do dinamizador/a:  

Entidade:_______________________ Função na entidade:__________________________ 

Sexo: ___   Idade:________ Escolaridade/área formação: __________________ 

 

Caracterização da sessão:  

Data: ___/___/______ Local:____________________________________ 

Duração (horas):_____ Nº jogadores/as - sexo feminino____ sexo masculino____ 

 

1. Identifique o contexto específico de utilização da ferramenta: 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. Como avalia o grau de adequação do contexto de utilização do jogo? (assinale com um X) 

1. Muito reduzido  

2. Reduzido  

3.Médio  

4. Elevado  

5. Muito elevado  
 

3. Se respondeu 1 ou 2, que contexto/estratégia de utilização seria o mais adequado? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Quais foram os temas/questões mais debatidas? 

1º __________________________________________________________ 
2º __________________________________________________________ 
3º __________________________________________________________ 
4º __________________________________________________________ 
5º __________________________________________________________ 

 

5. Qual o grau de facilidade de utilização do jogo? (assinale com um X) 

1. Muito reduzido  

2. Reduzido  

3.Médio  

4. Elevado  

5. Muito elevado  
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6. Quais foram as principais dificuldades encontradas na utilização do jogo? (assinale com um X) 

1. Gestão de comportamentos  

2. Utilização do software  

3. Questões técnicas ligadas às temáticas abordadas   

4. Outras, quais?  

Especifique:_________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

7. Na sua opinião, quais são os pontos críticos para uma boa utilização do jogo? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8. Como avalia o grau de valorização do jogo por parte dos/as jogadores/as? (assinale com um X) 

1. Muito reduzido  

2. Reduzido  

3.Médio  

4. Elevado  

5. Muito elevado  

 

9. Qual o grau de participação global dos/das jogadores/as no jogo? (assinale com um X) 

1. Muito reduzido  

2. Reduzido  

3.Médio  

4. Elevado  

5. Muito elevado  

 

10. Se respondeu 1 ou 2 na pergunta anterior que sugestões podem ser feitas para promover uma maior 
participação? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

11. Como avalia as suas competências para mobilização/dinamização de grupos? (assinale com um X) 

1. Muito reduzidas  

2. Reduzidas  

3.Médias  

4. Elevadas  

5. Muito elevadas  
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12. Desta utilização do jogo surgiram temáticas novas/diferentes que devem ser abordadas em maior 
profundidade no futuro? Se sim, quais? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

13. Como avalia o grau de eficácia do jogo na promoção da reflexão sobre estilos de vida saudáveis? 
(assinale com um X) 

1. Muito reduzido  

2. Reduzido  

3.Médio  

4. Elevado  

5. Muito elevado  
 

14. Que alterações poderiam ser introduzidas com vista à melhoria do jogo?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

15. Como avalia o contributo específico do jogo para a integração das questões da igualdade de género 
nos estilos de vida saudáveis? (assinale com um X) 

1. Muito reduzido  

2. Reduzido  

3.Médio  

4. Elevado  

5. Muito elevado  

 

16. Como é que essa integração poderia ser melhorada?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

17. Que aprendizagens considera terem resultado da utilização do jogo?  

Para os/as dinamizadores/as Para os/as jogadores/as 

  

  

  

18. Observações/comentários finais  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO JOGO VIVE NA BOA – JOGADORES/AS 

 

A preencher pela Associação Humanidades 
Quest. 
Nº:_____ 

Contexto de utilização: 

Escola  Outro, qual?:_______________  
 

 

 
Questionário de Avaliação da Ferramenta Vive na Boa (CD) 

- A preencher pelos/as Jogadores/as –  

Este breve questionário (anónimo e confidencial) tem como principal objectivo saber qual é a tua opinião sobre o 
jogo Vive na Boa para o podermos melhorar no futuro. Diz-nos o que achaste … 

 

Idade:________ Sexo:______________ Ano Escolaridade/Turma:____________________ 

Data:___/___/______ Duração (horas):_____ Local:____________________________________ 
 

1. Gostaste de participar no jogo? (faz um círculo na tua resposta) 

 

1 2 3 4 

NÃO GOSTEI NADA NÃO GOSTEI  GOSTEI GOSTEI MUITO 

 

2. O que gostaste mais no jogo foi …  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

3. O que gostaste menos no jogo foi …  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

4. Achaste o jogo interessante? (faz um círculo na tua resposta) 
  

1 2 3 4 

NADA INTERESSANTE POUCO INTERESSANTE INTERESSANTE MUITO INTERESSANTE 

 

 

5. Como é que te sentiste a jogar o jogo? (faz um círculo na tua resposta) 

 

1 2 3 4 

NADA À VONTADE POUCO À VONTADE À VONTADE MUITO À VONTADE 

 

 

6. As tuas opiniões foram respeitadas pelos colegas ao longo do jogo? (faz um círculo na tua resposta) 

 

1 2 3 4 

NUNCA POUCAS VEZES MUITAS VEZES SEMPRE 

 

Continuação →        
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7. Sempre que quiseste, pudeste dar a tua opinião? (faz um círculo na tua resposta) 
 

1 2 3 4 

NUNCA POUCAS VEZES MUITAS VEZES SEMPRE 

 

8. Foi fácil tomar decisões ao longo do jogo? (faz um círculo na tua resposta) 
 

1 2 3 4 

NADA FÁCIL POUCO FÁCIL FÁCIL MUITO FÁCIL 

 

9. Achas que este jogo foi útil para aprenderes coisas e reflectires sobre elas? (faz um círculo na tua 

resposta) 
 

1 2 3 4 

NADA ÚTIL POUCO ÚTIL ÚTIL MUITO ÚTIL 

 

10. Achas que o jogo contribuiu para pensares as questões da igualdade de género como uma parte 
importante dos estilos de vida saudáveis? (faz um círculo na tua resposta) 
 

1         2 3 4 

NÃO CONTRIBUIU NADA  CONTRIBUIU POUCO  CONTRIBUIU CONTRIBUIU MUITO 

 

11. Quantas vezes consultaste a biblioteca do jogo? _______________ 
 

12. Achas que os conteúdos da biblioteca se adequam às tuas necessidades/ expectativas? (faz um 

círculo na tua resposta) 
 

1 2 3 4 

NADA ADEQUADOS POUCO ADEQUADOS ADEQUADOS MUITO ADEQUADOS 

 

13. O que aprendeste com o jogo? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

14. O que mudarias no jogo para o tornar mais útil?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Obrigada pela colaboração! 
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