
 

 
 
 
 
 
 
Respondentes: 42 
 
De que forma participou no congresso? 
 

 Como orador (11) 

 Como participante (36) 

 
 
País de origem: 
 
Portugal 
Brasil 
Moçambique 
Cabo Verde 
São Tomé e Príncipe 
Guiné Bissau 
 
De que forma tomou conhecimento da realização deste evento? 
 

 ESE de Paula Frassinetti (18)  
 Fundação Fé e Cooperação (15)  
 Universidade Pedagógica de Maputo (2)   

 Fundação Calouste Gulbenkian (3) 
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O CIAPI correspondeu às suas expectativas? 
 

 Concordo completamente (25)  
 Concordo (17)  

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

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

 Concordo completamente (28)  
 Concordo (11)  

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

 
 
Website da conferência 
 

 Muito bom (23)  
 Bom (17)  
 Médio (2)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa 
 

 Muito bom (29)  
 Bom (12) 
 Médio (1)  

 Medíocre (0)  
 Mau (0)  

 Não sei (0)  
 
 
Sessão de Abertura 
 

 Muito boa (27)  
 Boa (10)  

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

 Não sei (4)  
 
 

 
Sessão de Encerramento 
 

 Muito boa (22)  

 Boa (11)  
 Média (2)  
 Medíocre (0)  
 Má (0)  
 Não sei (7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Qualidade das sessões 
 

 Muito boa (19)  
 Boa (21)  

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

 Não sei (1)  
 

 
 
Relevância dos temas 
 

 Muito boa (29)  
 Boa (12)  

 Média (1)  
 Medíocre (0)  
 Má (0)  
 Não sei (0)   

 
 
Qualidade da moderação/debate 
 

 Muito bom (22)  

 Bom (15)  
 Médio (5)  
 Medíocre (0)  
 Mau (0)  
 Não sei (0)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestão do Tempo 
 

 Muito adequada (16)  
 Adequada (21)  

 Pouco adequada (4)  
 Nada adequada (0)  
 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 CIAPI 
 

 Sim (41)  

 Não (1) 
 

 
 
 
 
 

- “Recomendaria pelas aprendizagens.” 
- “Muito interessante e bem organizado.” 
- “Discutiu assuntos relevantes e ligados a semana da infância.” 
- “A partilha de experiência na área da infância permitiu-nos criar novas ligações e conhecimentos. "Que é necessário sair 

da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos saímos de nós, Se não saímos de nós próprios" (José Saramago).” 
- “É uma mais-valia a partilha, o conhecimento de realidades tão diferentes da minha e das estratégias utilizadas.” 
- “Promoveu o meu crescimento pessoal e profissional.” 
- “Conhecer dinâmicas da infância em outras realidades.” 
- “Compromisso e pesquisa!” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- “Temas interessantes. Aprendizagem.” 
- “Foi excelente. São sempre muito interessantes estes eventos para atualizar os meus conhecimentos. Muito obrigada.” 
- “Para quem se interessa por estes temas, considero que foi um evento muito rico e diversificado.” 
- “Temas pertinentes, é importante relembrar valores, direitos e deveres enquanto cidadãos. Sendo que a Educação e o 

Ensino Aprendizagem depende de cada um de nós. Grata pela experiência.” 
- “Um espaço de grandes aprendizagens que todos deveriam passar.” 
- “Pela qualidade das atividades e organização.” 
- “Os temas em debate e a qualidade das representações (fundamentação científica) contribuíram para o maior 

conhecimento do que se faz em Portugal e em África nesta área de trabalho.” 
- “Temáticas e contextos diversificados o que contribui para uma visão da educação de infância diferente daquela que se 

tem nos congressos mais tradicionais.” 
- “Sim, recomendaria, visto que, trata-se de um evento que está preocupada com o futuro das crianças, não só africanas, 

mas também do mundo inteiro.” 
- “Temáticas diversas e interessantes.” 
- “A qualidade da formação, a relevância dos temas abordados, a acessibilidade por ser online e gratuito.” 
- “É importante partilhar conhecimentos sobre a educação de infância com vista a melhorar as nossas práticas 

pedagógicas.” 
- “Como fórum de conhecimento de iniciativas, práticas e saberes em desenvolvimento no âmbito da educação de 

crianças, jovens e adultos, em realidades sociais, históricas e culturais diversas.” 
 
 

Outros comentários 
- “As apresentações foram interessante mas existiam sessões com mais oradores e outras com menos oradores. Noutras 

vezes só acompanhamos os vídeos gravados.” 
- “Sugerimos que da próxima vez, todos os oradores tenham, pelo menos, o tempo para saudar. Mas tudo foi mil 

maravilhas. Parabéns.” 
- “Sugestão para o próximo congresso - o moderador suscitar mais vontade em que os participantes coloquem questões.” 
- “Maior tempo para perguntas, respostas, debates.”” 
- “Recomento este CIAPI e espero que apareçam mais. Para quando o 2º CIAPI ?” 
- “Excelente.” 
- “Os temas escolhidos não foram aliciantes.” 
- “Seria importante debater cada vez mais estes temas, desenvolver os mesmos e divulgar em todos os meios, incluindo os 

media. Grata pela oportunidade.” 
- “As crianças são flores que nunca murcha, saudoso Samora Machel. É investindo nas crianças que preparamos o futuro 

de uma nação.” 
- “Gostaria de sugerir que os oradores promovessem diálogo em torno do apresentado por congressistas, dado que em 

alguns painéis não ter havido questões nem qualquer comentário relevante aos estudos apresentados.” 
- “Foi um grande sucesso para mim estar presente na reunião com o meu grande amigo.” 


