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Avaliação 

transcrição: 

O objetivo da avaliação é descobrir até que ponto os objetivos do projeto e os resultados 

desejados foram alcançados. 

Por um lado, trata-se de avaliar impacto, por outro lado, a qualidade da gestão do projeto 

também é importante. 

Quando falamos em impacto, temos de considerar o impacto a curto e a longo prazo. 

Porgunte a si próprio: Quem deve  beneficiar com o projecto: os alunos, os professores, as 

organizações, as empresas da região ou mesmo outros stakeholder e a comunidade local? 

O impacto a curto prazo está relacionado com os benefícios diretos após o regresso, como 

novos conhecimentos, competências, capacidades ou até mesmo uma motivação renovada. 

De forma a avaliar o impacto a longo prazo, deve planear uma avaliação, por exemplo,  seis 

meses após o regresso. 

Pode avaliar, por exemplo, o dia-a-dia dos participantes e se utilizam alguma coisa da sua 

mobilidade. Se comunicam, com maior frequência em língua estrangeira ou se  têm mais 

oportunidades de emprego após o estágio que realizaram. 

Caso tenha sido uma mobilidade do pessoal docente, pode verificar se os professores que 

participaram na mobilidade deram inicio a alguma iniciativa ou se aplicam metodos de 

ensino alternatvos, se mostram interesse em novos projetos ou se deram inicio a novos 

projetos com os alunos.  

A segunda parte importante da avaliação diz respeito à gestão do projeto, à preparação dos 

participantes e às experiências no estrangeiro, incluíndo aspetos práticos. 

Provavelmente, nesta altura, já identificou alguns aspetos a melhorar num próximo projeto,  

mas os alunos também podem ter sugestões. Só pode melhorar se estiver aberto a criticas 

construtivas.  

Questione os seus participantes e, se possível, os seus parceiros de projeto também. Crie 

uma atmosfera onde os todos podem expressar as suas opiniões sem receio das 

consequências.      

   

 


