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Relatório de Avaliação do Colóquio "Espaço Rural, S erviços Públicos e 
Educação" 

 
Cine-Teatro de Arraiolos - 18/04/2007 

 
 
 
Participaram neste Colóquio 48 participantes.  

 

31 mulheres e 17 homens 

 

Este Colóquio foi gravado, fotografado e filmado.  

 

Foram divulgadas várias notícias na comunicação  

 

 

Todos os participantes no Colóquio disseram ter gostado da sessão.  

 

 

Entre os motivos para a satisfação dos participantes no colóquio destacamos:  

• Porque envolveu um público muito heterogéneo e porque a temática é 

fundamental para ser discutida publicamente.  

• Nível das intervenções: sessão de abertura e painel. 

• Esclareceu-se questões pertinentes e adiantaram-se pistas para uma possível 

resolução destas mesmas questões. 

• Foi esclarecedor sobre o conceito de carta Educativa e como se vai 

desenvolver.  

• Ouvir falar de instrumentos educativos que desconhecia, como a Carta 

Educativa; criou-se um debate interessante sobre instrumentos educativos e 

escolas rurais.  

• Porque foram esclarecidos alguns pontos que eu desconhecia.  

• É muito interessante debater estas questões no momento actual.  

• Porque é importante ouvir e saber o que se passa na nossa região.  

• A partilha de opiniões e experiências de entidades e organizações diversas.  
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Os principais pontos fortes são:  

• A heterogeneidade do público; o espaço e o acolhimento/secretariado. 

• Intervenções dos dois presidentes de Câmara, da ESE de Beja e do debate.  

• A comunicação do Dr. Ângelo de Sá.  

• Comunicação do Dr. Ângelo de Sá; Dr.ª Dalila Coelho e Mestre Gazimba 

Simão por serem elucidativas e esclarecedoras.  

• Dar a oportunidade de se discutir questões fundamentais para a Educação no 

Alentejo, como o encerramento de escolas, o desenvolvimento do Alentejo, 

etc. 

• O ponto forte do Colóquio foi o debate.  

• Todas as intervenções incluíndo o debate.  

• O pontos fortes do colóquio foram o desenvolvimento da nossa terra que está 

a ficar um deserto. Tudo vai encerrando e morrem as aldeias.  

• A intervenção do Presidente da Câmara de Borba.  

 

 

Os principais pontos fracos são:  

• Não tenho nada a comentar.  

• Intervenção da DRE Alentejo 

• O encerramento dos serviços públicos.  

• A leitura do discurso do Professor Mira.  

 

 

Recomendações para outras actividades 

• Continuar a programar seminários e workshops em torno da importância das 

questões educativas para a sustentabilidade das regiões.  

• Incluir a perspectiva de género e do papel concreto no concelho de homens e 

mulheres, à luz dos objectivos do projecto ParticipAR e em especial da 

relação Educação/Inclusão/Cidadania. de que forma contribuem e podem 

contribuir no futuro as mulheres e os homens do concelho para o seu 

desenvolvimento, de forma sustentada e direccionada para as pessoas.  

• "Aprender a aprender" e "Aprender como aprender". 
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• Maior divulgação das actividades (envio de folhetos para diversas instituições 

não só do concelho de Arraiolos; expor em locais públicos cartazes sobre o 

evento...).  

• Boas condições para fazer actividades diferentes que levem as crianças a 

permanecerem com gosto e empenho.  

• "Apoio social" e "Percursos alternativos de ensino".  
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Anexos - Fotografias 
 

 
 

 
 

 


