
 

 

 
 
 
 
 
 
Respondentes: 55 
 

 Participei no I Congresso Internacional OFEI (40) 

 Participei no Congresso Internacional África pela Infância (2) 

 Participei no I Congresso Internacional OFEI e no Congresso Internacional África pela Infância (13) 

 
 
De que forma participou no congresso? 
 

 Como autor (26) 
 Como moderador (5) 
 Como orador (4) 
 Como orador convidado (10) 
 Como participante sem comunicação (19) 

 
 
País de origem: 
 
Portugal 
Brasil 
Suíça 
Espanha 
Guiné-Bissau 
 
 

Avaliação do  
1º Congresso Internacional OFEI 2021 



 

 

De que forma tomou conhecimento da realização deste evento? 
 

 Divulgação por e-mail (21)  

 Site da conferência (3)  
 Site da ESE de Paula Frassinetti (6)  
 Redes sociais (11)  

 Através de amigos/colegas (15)  
 Outra forma (8) 

 
 

O 1º Congresso internacional OFEI correspondeu às suas expectativas? 
 

 Concordo completamente (33)  

 Concordo (21)  
 Discordo (1)  
 Discordo completamente (0)  
 Não sei (0) 

 
 
A organização e o apoio técnico facilitaram a participação no 
Congresso? 
 

 Concordo completamente (43)  

 Concordo (12)  
 Discordo (0)  
 Discordo completamente (0)  
 Não sei (0)  

 
 
Website da conferência 
 

 Concordo completamente (43)  
 Concordo (12)  

 Discordo (0)  
 Discordo completamente (0)  
 Não sei (0)  

 



 

 

Custo da Inscrição no OFEI 
 

 Muito adequado (6)  

 Adequado (30)  
 Pouco adequado (9)  
 Nada adequado (1)  

 Não sei (9) 
 

 
Na sua opinião, o OFEI cumpriu com os objetivos 
traçados 
 

 Totalmente (45)  
 Parcialmente (8)  

 Não cumpriu (0)  
 Não sei (1)  

 
 
Programa 
 

 Muito bom (33)  
 Bom (21) 
 Médio (1)  

 Medíocre (0)  
 Mau (0)  
 Não sei (0)  

 
 
Qualidade das sessões 
 

 Muito boa (29)  
 Boa (21)  

 Média (2)  
 Medíocre (1)  
 Má (0)  

 Não sei (1)  
 



 

 

Relevância dos temas 
 

 Muito boa (36)  

 Boa (15)  
 Média (2)  
 Medíocre (0)  
 Má (0)  
 Não sei (0)  

 
 
Qualidade da moderação/debate 
 

 Muito bom (37)  

 Bom (14)  
 Médio (3)  
 Medíocre (0)  

 Mau (0)  
 Não sei (0)   

 
 
 
Gestão do Tempo 
 

 Muito adequada (31)  

 Adequada (20)  
 Pouco adequada (1)  
 Nada adequada (1)  

 Não sei (0)  
 
 

Em termos globais, de 1 a 10, sendo que 10 corresponde a totalmente 
satisfeito e 1 nada satisfeito, qual o valor que atribui às sessões em que 
participou 
 
 
 



 

 

Recomendaria a um amigo a participação no Congresso OFEI 
 

 Sim (52)  

 Não (1) 
 

 
 
 
 
 

- “Congresso com uma ótima organização e boas discussões, reflexões a respeito da infância e da criança.” “Amplas 
trocas possibilitadas.” 

- “Importância atual na partilha de saberes e experiências.” 
- “É urgente partilhar visões na educação de infância.” 
- “Diversidade de conteúdos pertinentes.” 
- “Precisamos de trocas de conhecimentos” 
- “Pela pertinência dos temas, a oportunidade de contactar com outras visões sobre a educação pré-escolar” 
- “Importância e reflexão da Educação de Infância; Conhecimento de estudos, projetos e práticas existentes na Educação 

de Infância.” 
- “Recomendaria pela necessidade que existe em partilhar informações pertinentes sobre a profissão.” 
- “Muito pertinente este espaço de partilha para profissionais, investigadores e famílias.” 
- “Foram temas interessantes, atuais e importantes.” 
- “Para quem se interessa por estes temas, considero que foi um evento muito rico e diversificado.” 
- “Qualidade dos temas abordados.” 
- “Atualidade.” 
- “A possibilidade de refletir a educação na contemporaneidade.” 
- “Estes momentos são sempre produtivos para todos.” 
- “Recomendaria pela temática abordada e organização.” 
- “Foi uma experiência enriquecedora e por isso, nas próximas vezes, irei recomendar a participação a colegas.” 
- “Um professor nunca sabe tudo e é sempre bom mantermo-nos informadas, pois estamos em constante aprendizagem, 

ainda para mais com a partilha de vários professores. É uma profissão que exige constante atualização e formação.” 
- “Por ser a primeira infância uma importante base na formação do ser e foi exatamente dela que o OFEI tratou com muita 

competência.” 
- “É um Congresso com rigor teórico altíssimo na seleção dos trabalhos, o que o diferencia de outros eventos 

internacionais.” 
- “Temáticas pertinentes, oradores e autores com comunicações relevantes e interessantes.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Que temas gostaria de ver abordados nos próximos Congressos? 
- “Gostei muito de um tema abordado numa das mesas " Processos educativos das crianças em situação de cárcere: a 

narrativa de uma experiência Yara Rodrigues de la Iglesia – Faculdade Unina" num próximo congresso gostava de ver esse 
tema mais abordado, bem como em hospitais ou orfanatos.. outros contextos que não estamos habituados!” 

- “A criança imigrante e sua infância.” 
- “Mais elementos sobre aspetos sociais das infâncias.” 
- “Seria interessante abordar temáticas relacionadas com diferenciação pedagógica (desafios e possibilidades), 

educação inclusiva.” 
- “Mais debate sobre o futuro da Infância.” 
- “Metodologias alternativas à educação pré-escolar: Montessori, Waldorf, Forest Schools, entre outros.” 
- “Todos os temas inerentes para uma Educação de valor, mas, se puderem, trazer temas sobre educação ambiental.” 
- “Abordagem a outras metodologias.” 
- “Trabalho de Projeto em salas de Jardim de Infância, Metodologias de Trabalho.” 
- “A criança e a educação ambiental - importância das crianças (desde pequeninas) aprenderem a respeitar e amar o 

meio ambiente.” 
- “Metodologias e Partilha de atividades concretas.” 
- “As diferentes construções culturais e sociais da infância, desde diferentes países. Os direitos fundamentais das crianças, 

um estudo comparativo entre países de língua portuguesa.” 
- “Mais do que temas, gostaria que o Congresso contemplasse a participação das crianças em algum(ns) momento(s).” 
- “Educação Pré-escolar à distância.” 
- “Relação entre Pai, Mãe e filhos e filhas: no JI mas também desde a decisão de ter um filho.” 
- “É vital ponderar os modelos curriculares subjacentes às atuais práticas pedagógicas nos jardins de infância, bem como 

analisar como se organizam as rotinas no jardim de infância e outros microssistemas.” 
- “Nutrição e Alimentação.” 
- “A autonomia real das escolas; O que significa termos, hoje, uma escola para todos (evidências, ocorrências e 

transcendências)? Pode o Jardim de Infância ser o lugar ideal para pensar a educação: por onde anda a sua 
singularidade no caso português?; A desaprendizagem e a crítica aos discursos hegemónicos cristalizados no quadro 
referencial do mundo neoliberal (ex: criança criativa, ...); A formação continuada dos educadores e professores e a sua 
justa expressão na progressão e dignificação das suas carreiras; Observar o peso curricular das artes e das humanidades 
no que respeita aos currículos dos cursos de formação de educadores e professores do ensino superior e discorrer o 
porquê da sua fragilidade.” 

- “Redução da Pobreza nas zonas rurais que podem facilitar o desenvolvimento das suas atividades económicas com os 
seus recursos humanos.” 

- “Gostaria que nos próximos congressos não fosse apenas sobre a Infância, mas também os outros anos.” 
- “A importância da Educação Ambiental na Primeira Infância ou Educação Infantil.” 
- “Infância e Natureza” 
- “Temas relacionados com a didática da música e articulação com as Educadoras de Infância.” 

 
 

Outros comentários 
- “Agradecer o carinho recebido pelos organizadores.” 
- “Era interessante os oradores terem mais tempo. 15 minutos é muito pouco para apresentar um projeto. Como oradora 

não me senti muito à vontade e as oradoras do meu painel também estavam um pouco atrapalhadas.” 
- “Gostaria de prestar feedback quanto à gestão do tempo do Congresso. De facto, foram exímios no cumprimento do 

tempo mas considero que, pelo excesso de comunicações por sessão, dificultou a reflexão sobre as apresentações. Eram 
muito rápidas, com pouco espaço de reflexão e em constante pressa e "sem demora" para passar ao próximo convidado. 
Ainda assim, gostaria de felicitar o Congresso pela iniciativa e motivação.” 

- “Para quando estão a planificar o II OFEI?” 
- “Parabéns pelo excelente trabalho e pela realização da Semana da Infância.” 
- “Gostaria de ter acompanhado todo o evento, o que não foi possível nas sessões simultâneas, de forma que sugiro a que 

as sessões gravadas sejam disponibilizadas aos participantes (ainda que por um período delimitado), ou durante o 
período do evento (no caso de eventos/congressos futuros).” 

- “Quero agradecer a equipe por todo apoio em todas as etapas do evento.”  
- ”Sabemos que esta nova modalidade tem a limitação de as pessoas não se verem e dos oradores não "sentirem" a sua 

audiência, mas enquanto espectadores sentimos muitas vezes que o tempo era limitado para poder existir uma 
participação e debate moderados entre o público e os oradores.” 

- “Congratulamos a coragem que tiveram em abordar temas da atualidade (políticos, sociais, culturais, ...) que pela sua 
dificuldade são algumas vezes postos de parte. Interessar todos os profissionais de educação nestas temáticas é um dever 
cívico com o objetivo de podermos refletir para construir opiniões críticas e perspetivas de futuro.” 


