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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1 Contexto de saúde 

 

Atualmente, a obesidade é um grave problema de saúde 
pública. É considerada uma epidemia que reduz a esperança 
de vida e provoca doenças cardiovasculares (primeira causa 
de morte em Portugal), a diabetes de tipo II e alguns cancros 
(endométrio, cólon, da mama).  

Diversos estudos sobre a obesidade em todo o país mostram 
resultados preocupantes, segundo o estudo da Sociedade 
Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação (outubro, 
2009), 53% dos homens portugueses apresentam excesso de peso, e 11% são considerados obesos, as 
mulheres 28% têm excesso de peso e 10% são obesas.  

Portugal está no grupo dos países europeus com mais crianças obesas. Atualmente, uma criança em 
cada três tem excesso de peso, quando a média europeia é de uma em cada cinco e o problema 
começa na infância. Por exemplo, a prevalência de crianças obesas dos 2 aos 5 anos é de 12,5%, mais 
de 1,2% do que no grupo dos 11 aos 15 anos, revela o Estudo de Prevalência de Obesidade Infantil e 
dos Adolescentes em Portugal Continental.  

Segundo a Professora Isabel do Carmo, as estimativas são: “A criança com peso excessivo virá a ser 
adulto obeso. Calcula-se que 25% das crianças obesas no Pré-escolar venham a ser adultos obesos e 
que aquelas que o são aos 6 anos terão 50% de probabilidades de serem adultos obesos. Quanto aos 
adolescentes dos 10 aos 14 anos, cresce para 80% esta probabilidade.” Para quebrar este destino, só 
um plano alargado de prevenção pode atuar com eficácia a longo prazo. 

Neste contexto é, pois, necessário agir essencialmente na prevenção e na 
promoção de comportamentos alimentares saudáveis e prática da atividade física 
como o recomenda a Organização Mundial de Saúde. Constatando uma 
degradação do estado nutricional da população portuguesa, o Ministério da Saúde 
implementou desde 2006, o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), que 
tem como objetivo melhorar a alimentação da população agindo sobre os 

comportamentos alimentares e a atividade física. O PASSE (Programa de Alimentação Saudável em 
Saúde Escolar) elaborado e aplicado pela Administração Regional de Saúde do Norte pretende agir 
com o mesmo objetivo nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

A obesidade é um fenómeno complexo cujas origens implicam aspectos genéticos, psicológicos, 
sociológicos, económicos e culturais. A escola sem substituir a família deve ensinar a cada criança os 
conhecimentos e os princípios fundamentais que permitam lutar contra esta epidemia. A educação 
responde aos objetivos de saúde pública do PNSE se conseguir que as crianças tomem consciência da 
sua responsabilidade individual neste domínio e promova estilos de vida saudável. O problema atual é 
assumir economicamente uma alimentação variada. Conhecer os alimentos, descobrir a sua variedade, 
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apreciar o seu sabor faz parte integrante da cultura mas é necessário disponibilizá-la a cada criança 
através da educação nutricional na escola. 

1.2 Testagem Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde 

A Associação passerelles.info em França lançou em outubro de 2009, o programa “Manger, Bouger 
pour ma santé” que consiste num Guia do professor aplicado no Pré-escolar e no 1ºCiclo do Ensino 
Básico. A Associação Transdisciplinar estabeleceu uma parceria com a Associação passerelles.info 
com vista à tradução e adaptação do referido Guia do Professor em Portugal com o título: “Alimentar-

me, movimentar-me pela minha saúde”  

O Guia Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde, foi testado na região Norte de Portugal, 
participaram na experiência 46 Educadores/Professores e 466 crianças. Este relatório apresenta os 
resultados da experiência. 
A experiência foi desenvolvida:  
 

1. Pelos alunos de Mestrado em Educação no âmbito da disciplina Investigação em Ciências 

Sociais - Escola Superior de Educação Jean Piaget/Nordeste. Os mestrandos são 
essencialmente Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, aplicaram 
e testaram o Guia Alimentar-me movimentar-me pela minha saúde nas suas escolas. 
 

2. Por duas alunas estagiárias: do curso de Educação de Infância e Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico da Escola Superior de Educação Jean Piaget/Nordeste no âmbito do trabalho de 
Memória final. 

Foi facultado o guia aos Professores/Educadores traduzido e ainda como documento de trabalho da 
Associação Transdisciplinar,  estes eram livres de implementar as sessões que desejassem, sempre de 
forma voluntária, solicitando apenas autorização ao agrupamento das suas escolas para a aplicação, de 
forma a poder adaptá-lo ao/s projeto/s da sala ou turma.  

A aplicação da experiência Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde, decorreu entre fevereiro 
e junho de 2010, cada grupo apresentou um relatório sobre a aplicação do Guia na turma ou sala, 
consistindo essencialmente na caraterização da turma, nas sessões (metodologia experimental) 
aplicadas e respectivo registo experimental – (desenho) no Pré-escolar e registo escrito - (texto) no 1º 
Ciclo do Ensino Básico. O trabalho elaborado pelas estagiárias foi mais aprofundado e com amostras 
mais alargadas. No final da testagem, os Educadores e Professores responderam a um Questionário de 

Satisfação sobre a experiência.  
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1.3 Parcerias  
 
A Associação Passerelles.info na sua parceria com a Associação 
Transdisciplinar facultou o guia do professor Manger, bouger pour ma santé 
e a autorização para a tradução e adaptação em Portugal. 

 Foi parceira a E.S.E. Jean Piaget/Nordeste onde, no âmbito da disciplina 
Investigação em Ciências Sociais foi ministrada uma formação aos alunos, 
sobre métodos de investigação. A componente prática realizou-se no terreno, 
onde se aplicou o método de investigação científica: levantamento da questão 
ou problema; debate, elaboração de hipóteses; realização da experiência, 
registo dos resultados e conclusão.  

2. PROGRAMA ALIMENTAR-ME, 
MOVIMENTAR-ME PELA MINHA SAÚDE 
 
2.1 Guia pedagógico do Educador/Professor 
   
 Alimentar-me, Movimentar-me pela minha saúde tradução do Guia original Manger, bouger pour 
ma santé. 

2.1.1 Módulo de atividades  

O Guia encontra-se articulado em unidades temáticas (Alimentar-se, 
Movimentar-se, Higiene, Bebidas), o módulo foi elaborado de forma a 
ser utilizado como manual, ou seja inclui “solução dos exercícios” para 
que o Educador/ Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico possam aplicá-
lo mesmo não possuindo formação científica na área da nutrição.  

 
A progressão é diferenciada em função do nível escolar, as atividades 
consistem em 12 sessões para o 1.º Ciclo do Ensino Básico e 8 sessões 
para o Pré-escolar às quais se acrescenta a sessão opção (9 bis) e uma 
Síntese que propõe situações de revisão dos conhecimentos adquiridos.  

• As unidades podem ser realizadas em 6 semanas 
aproximadamente 

• O módulo necessita apenas de material usual e pouco 
dispendioso  

• As sessões são descritas e ilustradas passo a passo 

• Os testes de avaliação são facultados através de fichas fotocopiáveis 
• As temáticas inscrevem-se nas Orientações curriculares do Pré-escolar e nos Programas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

2.1.2 Acompanhamento pedagógico e científico  

O esclarecimento científico permite ao Educador/Professor aprofundar as noções científicas 
relacionadas com a educação nutricional (necessidades e aportes nutritivos, excesso de peso e 
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obesidade, importância do gosto, benefícios da atividade física…) mas também responder a inúmeras 
questões que as crianças levantam na sala de aula.  

O esclarecimento pedagógico permite ao Educador/Professor desenvolver a metodologia científica 
proposta pela La main à la pâte1. Explicações simples e concretas são facultadas, descrevendo as 
diferentes fases de uma sessão de “Conhecimento do Mundo” no Pré-escolar e “Estudo do meio” no 1º 
Ciclo do EB, e orienta o professor na iniciação à investigação. Descreve ainda a forma de utilizar um 
caderno de experiências, acessório essencial para a aplicação do programa. A informação é 
fundamentada nas referências institucionais sobre a educação alimentar na escola. O esclarecimento 
pedagógico constitui para o professor um guia dentro do guia. 

 
2.2 Formação 
 

Grande parte dos Educadores/Professores beneficiaram de formação sobre o Guia “Alimentar-me, 
movimentar-me pela minha saúde” e as diferentes Sessões, ministrada por um elemento da Associação 

Transdisciplinar. O fio condutor da formação consistia na apresentação detalhada do Guia de forma a 
adaptá-lo na sala de aula. A formação é sobretudo destinada aos Educadores, Professores do 1º Ciclo e 
aos Estagiários. No quadro desta experiência metade dos intervenientes voluntários beneficiaram de 
formação.  

2.2.1 Avaliações  
A aceitação de aplicar o módulo Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde implicava responder 
a um inquérito por questionário de Satisfação sobre a Experiência o que permitiu iniciar a avaliação, 
sendo esta, uma primeira intervenção na finalidade proposta pelo projeto. 
 

3. RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA 
 

A aplicação do programa Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde foi inteiramente voluntária 
e gratuita por parte dos intervenientes, tanto da Direção do projeto (elementos da Associação 

Transdisciplinar), Formadores como Educadores e Professores. A experiência envolveu 466 alunos do 
Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

                                                 
1 Metodologia desenvolvida em França, pelo Prémio Nobel de Física, Georges Charpak, mas também  nos Estados Unidos Hands on, no 
Brasil Mãos na massa e Ciência Viva em Portugal... 
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 3.1 Caracterização da amostra  
 

Nº total de participantes  

466 

Educadores  

 13 

Professores  

 28 

Estagiários  

5 

 

Número de alunos por concelho na Região Norte (mais  uma escola na Covilhã) 

Número de alunos que beneficiaram da aplicação de 

Alimentar-me, Movimentar-me pela Minha Saúde

56

164

Covilhã - 16 

13

24

19

8
38

23 21

12

24

24

11

Total:
466 alunos e 
46 professores

13

 
 
Relativamente ao tipo de ensino, notamos que o ensino público é preponderante no 1º Ciclo e o 
privado no Pré-escolar, justifica-se o resultado pelo facto de o ensino pré-escolar não ser obrigatório. 
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No que concerne ao perfil dos Professores e Educadores, a grande maioria são mulheres (N= 43 -
93,5%), 3 homens apenas, o que representa 6,5% da população, a feminização do ensino Pré-escolar é 
uma das razões deste resultado. A média da idade é de 36,3 anos sendo o mínimo de 20 anos e o 
máximo de 56 anos. São maioritariamente licenciados 89,2% e 10,8% estagiários.  
 
 

3.2 As experiências sobre as sessões 
 
O módulo de atividades Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde inclui 12 sessões e uma 
sessão síntese. O quadro abaixo mostra a percentagem da aplicação das sessões. 
 

Sessões  

 

Total 

N.º 

Total 

% 

Sessão 1: Todos iguais ou todos diferentes? 32 69,6% 

Sessão 2: Movimentar-me, não me movimentar? 27 58,7% 

Sessão 3: Movimentar-me para quê? 30 65,2 

Sessão 4: Como lavar as mãos? 35 76,1 

Sessão 5: Quando escovar os dentes? 32 69,6 

Sessão 6: Cada um, os seus gostos! 29 63% 

Sessão 7: Quantos frutos e legumes por dia? 25 54,3% 

Sessão 8: Onde se escondem as gorduras? 25 54,3% 

Sessão 9: Petiscar é uma refeição? 22 47,8% 

Sessão 9 bis “Aos tachos!” 13 28,3% 

Sessão 10: Por que precisamos de beber? 34 73,9% 

Sessão 11: Existem armadilhas? 27 58,7% 

Sessão síntese: Tornar-se actor de prevenção 17 37% 

 
Notamos que  todas as sessões foram aplicadas com percentagens elevadas, “Como lavar as mãos” e 
“Porque precisamos de beber?” foram, as que maior percentagem atingiram. A sessão 9 bis (opção): 
“Aos tachos!” a menos desenvolvida, talvez porque implica cozinhar e nem sempre as escolas dispõem 
de equipamento necessário. A sessão Síntese com 37% foi aplicada apenas por 17  
professores/educadores por falta de tempo, pois é possível que possa ser mais demorada na realização.   

 
 

3.2.1 Guia do Educador/Professor  

 

Qual é a sua opinião sobre o Guia: 

 

Respostas  Número  Percentagem 

Muito bem elaborado 29 63% 
Bem elaborado 

16 34,8% 
Mal elaborado 

0 0% 
Muito mal elaborado 

0 0% 
Não respondeu 1 2,2 

Total  46 100% 

 
Verificámos que para 63% está muito bem elaborado e para 34,8% bem elaborado, o que poderá 
corroborar o facto de o guia Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde poder ser um 
instrumento útil no plano de luta contra a obesidade em Portugal, actuando essencialmente na 
prevenção.  
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 A nível pedagógico, como prática, a aplicação do módulo de actividade pareceu-lhe:  

 

Resposta  Número  Percentagem 

Muito fácil  8 17,4% 

Fácil 34 75,6 % 

Um pouco difícil 3 6,5 % 

Muito difícil 0 0 % 

Não respondeu 1 2,2% 

Total 46 100% 

 
Para 75,6% dos professores a aplicação é fácil e para 17,6% é muito fácil, o que deixa pressupor que 
se trata de um guia simples e claro na aplicação dos conteúdos.  
 
 
A nível pessoal, qual a sua opinião sobre a progressão: 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito interessante 23 50 % 

Interessante 22 47,8% 

Pouco interessante 0 0 % 

Muito pouco interessante 0 0 % 

Não respondeu 1 2,2 

Total 46 100% 

 
Verificámos que existe um enriquecimento pessoal através do guia pois 97,8% pensam que a 
progressão a nível pessoal foi muito interessante e ou interessante, reforça a ideia de que o guia é um 
bom manual de auto-formação.  
 
 
Recomendaria este programa aos seus colegas? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Sim  45 97,8 % 

Não 0 0 % 

Não respondeu 1 2,2 

Total 46 100% 

 
O elevado interesse pelo guia verifica-se de forma indireta nas respostas dos Professores/Educadores, 
pois 97,8% recomendá-lo-iam aos colegas. O que pressupõe uma satisfação relativamente aos seus 
conteúdos. 

 
Pensa aplicar este módulo no próximo ano? 

 

Resposta  Número  Percentagem 

Sim  39 84,8% 

Não 0 0 % 

Não sei 6 13 % 

Não responde 1 2,2% 

Total  46 100% 

 
Verificámos que 84,8% dos respondentes pensa aplicar o guia no próximo ano, os restantes 6%, alguns 
deles (5) são estagiários e não sabem se poderão integrar o ensino no próximo ano letivo. 
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3.2.2 Educação para a saúde 

  
Antes de participar nesta experiência, já tinha desenvolvido com a turma/sala um projeto de educação para 

a saúde?  

 

Resposta Número  Percentagem 

Sim  33 71,7 % 

Não 13 28,3 % 

Não responde 0 0% 

Total  46 100% 

As respostas mostram que os Educadores e Professores já desenvolveram, na sua maioria, temáticas de 
educação para a saúde nas suas escolas, pois atualmente todas as escolas são promotoras de saúde, 
contudo, verificamos que o número de respostas não inclui os estagiários que ainda não tiveram a 
possibilidade de integração no ensino.  
 

 

Após ter desenvolvido as atividades propostas no âmbito desta experiência, diria que está preparado para 

tratar outras temáticas no âmbito da saúde? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito bem preparado 25 54,3 % 

Bastante bem preparado 21 45,7 % 

Pouco preparado 0 0 % 

Nada preparado 0 0 % 

Total 46 100% 

 
Reparamos que a maioria responde que está muito bem ou bem preparada para desenvolver outras 
temáticas no âmbito da saúde, o que reforça a ideia de que a prática experimental desenvolve as 
competências nesta área, o que será uma mais-valia para os alunos.  

 

3.2.3 Metodologia de investigação científica 

 

Antes de participar nesta experiência já conhecia a metodologia científica? 

 

Resposta Número Percentagem  

Muito  6 13 % 

Bastante 30 65,2 % 

Pouco 8 17,4 % 

Nada 2 4,3 % 

Total 46 100% 

 
Nesta pergunta verificámos que as respostas estão mais repartidas pelas diferentes possibilidades. 
Assim 21,7% dos respondentes confessam conhecer pouco ou nada a metodologia científica, o que 
nos parece importante pois com o guia, os Educadores/Professores poderão em auto-formação 
dominar a démarche de investigação científica. 
 
Depois de ter efetuado as atividades propostas no âmbito destas experiências, pensa estar preparado(a) 

para desenvolver outras experiências noutras temáticas? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito bem 21 45,7 % 

Bastante bem 25 54,3 % 

Pouco 0 0 % 

Nada 0 0 % 
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Total 46 100% 

 
Nesta resposta é-nos indicado que, de facto, a aplicação do módulo leva a uma formação e auto-
formação na área científica e experimental, pois a totalidade dos respondentes diz-se muito bem 
preparada ou bastante bem preparada para desenvolver experiências noutras temáticas.  
 
Na sua opinião, estas atividades levaram a uma evolução positiva dos alunos ao nível das ciências e da 

metodologia científica? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito  15 32,6 % 

Bastante  28 60,9 % 

Pouco 2 4,3 % 

Nada 0 0 % 

Não responde 1 2,2% 

Total 46 100% 

A repercussão em termos de evolução positiva ao nível das ciências e da metodologia científica é 
notável nos alunos visto que 93,5% responderam muito ou bastante. Um dos comentários de um 
professor: “Quando começavam as experiências havia mais entusiasmo nas crianças”. 
 

3.2.4. O impacto nas crianças  

 
Como qualifica a adesão dos alunos a esta ação? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito boa 27 58,7 % 

Boa 18 39,1 % 

Fraca 0 0 % 

Muito fraca 0 0 % 

Não responde 1 2,2 

Total 46 100% 

 
Verificámos que a adesão das crianças é muito boa (58,7%) e boa (39,1%). Esta adesão é indicada 
uma vez mais nos comentários dos Educadores e Professores que deixam muito claro o empenho e 
entusiasmo dos alunos durante as experiências realizadas nas aulas. Os comentários dos professores 
sobre a adesão dos alunos mostram que estes realizaram as experiências sempre com entusiasmo, 
“mostraram-se sempre entusiasmados e interessados”, “realizaram as experiências com 
entusiasmo”… 
 
Na sua opinião, estas atividades levaram a uma evolução positiva do comportamento alimentar dos seus 

alunos? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Sim, muito 12 26,7% 

Sim, bastante 30 66,7 % 

Não, pouco 3 6,7 % 

Não, nada  0 0 % 

Não responde 1 2,2% 

Total 46 100% 

 
Um dos objectivos principais do programa é conduzir as crianças a alterarem os seus comportamentos 
alimentares. Verificámos pelas respostas ao inquérito que 93,4% dos alunos evoluíram positivamente  
no comportamento alimentar. Alguns comentários dos professores indicam de facto essa evolução: 
“Esforçaram-se para terem uma alimentação mais saudável, na cantina comendo sempre a sopa” 
Uma criança começou a comer sopa após as actividades sobre alimentação”. Foi também uma 



Relatório: Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde  

 

12 
 

oportunidade de detectar comportamentos menos saudáveis: “Pude constatar que havia alunos que 
faziam refeições rápidas e alguns bebiam álcool” segundo uma professora do 1º Ciclo do Ensino 
Básico.  
 
Na sua opinião, estas atividades levaram a uma evolução positiva dos comportamentos dos seus alunos na 

prática de atividade física regular? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito  14 30,4 % 

Bastante  29 63 % 

Pouco 2 4,3 % 

Nada 0 0 % 

Não responde 1 2,2% 

Total   

 
Outro objectivo esperado é a evolução na prática da atividade física, verificámos que para 93,4% das 
crianças os seus comportamentos evoluíram, o que mostra a eficácia da aplicação do guia.  
 
Na sua opinião estas atividades levaram a uma evolução positiva dos seus alunos no âmbito da cidadania 

(relações com os outros, escuta mútua) etc.? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito  10 21,7 % 

Bastante  35 76,1 % 

Pouco 0 0 % 

Nada 0 0 % 

Não responde 1 2,2% 

Total 46 100% 

 
Outro objetivo muito importante: a promoção da cidadania, em termos de relação com os colegas, da 
tolerância etc., para 97,8 % houve evolução positiva dos alunos com o programa aplicado.  
 

3.2.5 A relação Família - Escola  

 
 Avisou os pais dos alunos relativamente ao módulo de atividades? 

 

Resposta Número Percentagem  

Sim, utilizando o modelo de informação incluído no Guia 29 64,4 % 

Sim, mas escrevendo outro aviso 1 2,2 % 

Sim colocando uma informação no caderno de correspondência do aluno 5 10,9 % 

Sim, mas de uma outra forma. Como?  3 6,5 % 

Não, esqueci-me 2 4,3 % 

Não, não o quis fazer 5 10,9 % 

Não responde 1 2,2% 

Total 46 100% 

 
A relação família - escola é um dos aspectos que mais se tem promovido ultimamente na procura do 
sucesso dos alunos. Esta relação é importante para o bom desenrolar do processo educativo. A ligação 
entre Professores/Educadores e Pais faz-se através da comunicação e trocas de informação, assim 
verificámos que a maioria dos Educadores avisou os pais dos alunos, 84%, utilizando uma informação 
predefinida (64,4%) ou elaborando-a por eles próprios (19,6%). 
 
 
Tem o sentimento de que os alunos falaram sobre o módulo à sua volta ou com a família? 
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Resposta Número  Percentagem 

Sim, muito 14 30,4 % 

Sim, bastante 29 63 % 

Não, pouco 2 4,3% 

Não, nada  0 0% 

Não resposta 1 2,2% 

Total  46 100% 

 
A ligação com a família acontece também através dos alunos que comentam em casa ou ao seu redor 
as atividades desenvolvidas na escola.  
 
Receberam mensagens, comentários dos pais dos alunos? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito  10 21,7 % 

Bastante  16 34,8 % 

Pouco 8 17,4 % 

Nada 11 23,9 % 

Não responde 1 2,2% 

Total  46 100% 

 
Embora a relação entre Professores e Pais ou Encarregados de educação aconteça, e as crianças 
comuniquem sobre o que acontece na escola com a família, o feedback dos pais em termos de  
mensagens e comentários é maioritário (56,5%) contudo, sem a relevância que atingem os outros 
pontos, diríamos que as famílias se mostram ainda tímidas no que concerne a intervenção na escola. 
Nos comentários dos Professores sobre a questão foi indicado que “A lguns lanches menos saudáveis 
foram alterados para mais saudáveis” o que mostra que as crianças abordaram a questão em família, ou ainda: 
“Os pais acharam muito importante este tipo de atividades”. Uma Educadora descreve: “O agrado da mãe de um 
menino que não gostava de sopa e passou a comê-la foi notório”. 
 
Diria que a prática deste módulo de atividades favoreceu a ligação “família/escola” 

 

Resposta Número  Percentagem 

Muito  13 28,3 % 

Bastante  27 58,7 % 

Pouco 4 8,7 % 

Nada 0 0 % 

Não responde 2 4,3% 

Total 46 100% 

 
Para 87% dos Educadores e Professores a prática do módulo favoreceu a ligação família – 
escola aspecto importante na aprendizagem. Uma Educadora afirma que: “Os cuidados com os 
lanches foram notórios, os pais participaram sempre nas sessões de forma indireta”. 
 

3.2.6 Formação sobre o guia 

 
Beneficiou de alguma ação pedagógica quando o Guia lhe foi apresentado? 

 

Resposta Número  Percentagem 

Sim  23 50%  

Não 23 50 % 

Total 46 100% 

 
Verifica-se que metade dos Educadores e Professores beneficiou de uma formação sobre o guia. Da 
totalidade que beneficiou de formação 60,8% achou-a muito útil e 34,8% útil.  
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Se respondeu sim, pensa que esta formação pedagógica foi:  

 

Resposta  Número  Percentagem 

Muito útil 14 60,8 % 

Útil 8 34,8 % 

Inútil  0 0 % 

Completamente inútil 0 0 % 

Não respondeu 1 4,2% 

Total 22 100% 

 
A formação constitui um acompanhamento dos Professores/Educadores muito útil, pois ajuda aqueles 
que têm mais receio em aplicar a metodologia científica numa área onde não se sentem especialistas.  
 

3.2.7 Testemunhos  
 
A última questão do inquérito era aberta e os Educadores e Professores puderam deixar a sua opinião 
sobre o módulo de atividades, Alimentar-me, movimentar-me pela minha saúde. Apresentamos 
seguidamente alguns comentários: 
 

1. “Achei o programa muito interessante, contudo penso que será necessário mais tempo para a execução 
das atividades”. (Educadora, Macedo de Cavaleiros). 
 

2. “Achei que foi um bom projeto e que surtiu efeito nos alunos e nas famílias.” (Educadora, Mirandela) 
 

3. “Atividade muito dinâmica, muito bem desenvolvida, com muito interesse e participação por parte dos 
alunos.” (Professora do 1º ciclo, Granja). 
 

4. “Programa muito bem elaborado para ser tratado com crianças. “ (Educadora, Bragança) 
 

5.  “Deve ter continuidade e abranger outros temas” (Professora do 1º Ciclo, Vila Real) 

 
6. “Foi bem desenvolvido e os alunos participaram ativamente” (Professora do 1º ciclo, Miranda do Douro). 

 
 

7. “O programa deve ser implementado durante um ou mais anos letivos para que o envolvimento de todos 
seja maior.” (Professor do 1º ciclo, Montalegre) 
 

8. Tive pena não ter tido mais tempo para trabalhar a sessão síntese com os alunos. O programa está 
muito bem elaborado.” (Professora do 1º ciclo, Macedo de Cavaleiros). 

 
 
 
 
 

 


