Agrupamento de Escolas de Peniche
172285

Relatório de avaliação da atividade de final de ano letivo
ARRAIAL DOS OCEANOS 2022
15 de junho de 2022
A sétima edição do Arraial dos Oceanos decorreu no dia 15 de
junho de 2022, último dia de aulas do 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos,
em regime presencial, após dois anos de interrupção forçada
pela Pandemia de Covid-19.
Foi um momento de diversão, convívio, partilha e
homenagem a alunos, professores, assistentes técnicos e
operacionais, contando com a entrega dos prémios de mérito
e excelência aos alunos distinguidos desde o ano letivo 201819, bem como a entrega de outros prémios.
Estiveram patentes, como habitualmente, as exposições dos
trabalhos dos alunos, do desporto escolar, bem como a
tradicional quermesse, a venda de sopas confecionadas pela
associação de pais e encarregados de educação do
Agrupamento e a venda de sobremesas confecionadas pelos
professores e assistentes operacionais e técnicos.

A realização deste evento tornou-se possível graças ao trabalho e
dedicação de professores, assistentes operacionais, assistentes
técnicos, técnicos superiores, associação de pais e encarregados
de educação e cozinheiras, assim como o apoio do Município de
Peniche e da Junta de Freguesia de Atouguia da baleia.
Não menos importante foi a quantidade de patrocinadores que
quiseram contribuir de forma monetária ou outra, para que este
evento fosse possível.
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No sentido de perceber a opinião dos participantes, foi
disponibilizado um formulário de avaliação do arraial dos
Oceanos 2022 a todos os alunos, todos os encarregados de
educação, todos os professores, todos os assistentes técnicos e
operacionais, aos técnicos do GAAF e ainda à Associação de Pais
e Encarregados de Educação do Agrupamento e entidades
parceiras e /ou convidados externos.
Foram registadas 152 respostas, distribuídas da seguinte forma
pelas diversas categorias:
 Alunos: 41
 Professores/ técnicos superiores GAAF: 43
 Assistentes operacionais/ assistentes técnicos: 9
 Membros da associação de pais e encarregados de educação: 2
 Encarregados de educação e/ou familiares de alunos: 52
 Convidados não pertencentes às categorias anteriores: 5

No global, a opinião dos respondentes foi muito positiva.
Foram destacados como pontos menos positivos, a variedade e a quantidade de comida disponibilizada.
A equipa de organização do arraial, irá reunir brevemente, no sentido de analisar o relatório e planificar
as linhas gerais da próxima edição.
Apresentam-se de seguida todos os gráficos e todas as sugestões apresentadas pelos respondentes.
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2.1. - Se pretender, indique sugestões para melhorar a divulgação/publicitação.
 Era tudo muito caro, vocês podem por um bocadinho mais barato até porque um sumo era 2EUROS.
 Pouca divulgação, pelo menos não me chegou muita informação.
 Divulgar através de mensagens de telemóvel; publicitar o evento em jornais locais.
 Não sei para mim foi o meu melhor Arraial.
 Mais diversidade de comida.
 O convite ao arraial podia ser feito em vídeo pelos alunos, sendo este depois partilhado pelas redes sociais e
enviado via email a convidados e instituições diversas para divulgação. Vídeo simples e curto - 1 minuto máximo 2.

3.1. - Se pretender, indique sugestões para melhorar a variedade do programa.
 Poderia haver a atuação de mais grupos de alunos com música.
 Mais intervenção dos alunos/ turmas em atividades musicais, ginástica
 Atuação do clube de música, tal como já ocorreu em outras ocasiões, não só no Arraial.
 Peças de teatro.
 Atuação de um grupo de professores ou de professores e outros funcionários da escola (cantar ou dançar); - Desfile
de moda (os modelos podem ser alunos, professores e funcionários) e podem solicitar às marcas/lojas da cidade
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para patrocinar através do empréstimo das roupas para o desfile; - Dinamização de workshops de culinária, beleza,
moda a decorrer durante a noite do arraial; - Atuação de um rancho folclórico da região...
 Acho que o 1.º ciclo deveria participar com mais atuações.
 Maior variedade de momentos musicais com a participação dos alunos.
 Mais canções.
 Podia existir um grande cartaz no arraial com o alinhamento do programa, para que no local se soubesse o que
vem a seguir.

4.1. - Se pretender, indique sugestões para melhorar o ambiente de convívio.
 Estava tudo, ótimo.
 O convívio está intrinsecamente ligado à parte alimentar, logo neste campo deve haver mais oferta.
 Mais lugares sentados e tenda maior ou mais tendas. Mais opções de comida.
 Acrescentar mais algumas brincadeiras.
 Estudar possibilidade de alternativas de circulação de pessoas.
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5.1. - Se pretender, indique sugestões para melhorar as condições logísticas.
 Algumas cadeiras estavam sujas.
 Neste ano, os lugares sentados e até os locais por onde os grupos de pessoas podiam conviver foram mais
reduzidos devido ao espaço ocupado pelas obras.
 O ideal seria terem conseguido colocar um toldo a cobrir os lugares sentados em frente ao palco e aquela área
próxima, visto que caiu alguns aguaceiros, teria sido mais agradável.
 Poucas cadeiras.
 Deviam ter acautelado as condições climatéricas, pois para assistir às atuações, os pais estavam à chuva. O
pavimento no local onde se encontravam as mesas era muito desnivelado (chão falso) e tornava-se perigoso para
circular com as refeições nas mãos.
 O palco não deveria estar tão próximo do local de refeição porque o espaço tornava-se apertado. Deveria ser num
espaço mais amplo mas percebo os condicionalismos deste ano face à área interdita.
 Mais mesas.
 O terreno onde se colocam as mesas deveria ser o mais plano possível.
 Mais mesas e cadeiras para comer.
 Podia a tenda ser melhor ou ter mais que uma.
 Mais som.
 Procurar que a tenda tenha maior visibilidade para o palco.
 Devido à grande afluência, as mesas são poucas e ficam num terreno irregular, eventualmente ter mais locais
espalhados com mesas.
 Aumentar o número de mesas.
 A quermesse estava pouco iluminada. No próximo ano deveria passar para um local mais visível.

6.1. - Se pretender, indique sugestões para alterações ao horário.
 As atuações atrasaram-se um pouco demais.
 Penso que o horário estava bem.
 Poderia ser mais tarde e em véspera de fim-de-semana pois ainda existem muitas atividades extracurriculares
nessa altura.
 O arraial devia ser realizado no final do ano letivo de todos os alunos.
 Preferia que fosse das 5 horas até à hora que acaba.
 A minha sugestão é que seja às 17:30h.
 Sei que, por causa das aulas, teve de ser esse horário. Mas para os meninos da pré escola achei um pouco tarde.
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7.1. - Se pretender, indique sugestões para melhorar a possibilidade de participação.
 No que a mim me diz respeito, não recebi nenhuma informação/solicitação para participar no arraial. Não sei se
foi feita comunicação aos pais, mas era interessante pedir a colaboração.
 Que seja anunciado cartazes na rua uma semana antes do arraial.
 Para melhor satisfação na participação, toda a equipa da organização deveria ter direito a senha de refeição
completa!

8.1. - Se pretender, indique sugestões de alteração do local das exposições de trabalhos.
 Pouco divulgado
 A exposição no exterior é mais interessante, contudo devido à imprevisibilidade climatérica estava bem localizada
no interior da escola.
 Por mais trabalhos dos alunos em exposição.
 A exposição dos trabalhos deveria estar num local mais visível, ou publicitada a sua localização.
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9.1. - Se pretender, indique sugestões de alteração do local de venda de senhas.
 Estava um pouco agitado.
 Deve haver mais pessoas na venda das senhas, visto que, durante o pico forma-se uma fila muito longa e as
pessoas convidadas não gostam de esperar.
 Tendo em conta o elevado número de pessoas presente (que calculo não estivessem a fazer conta com tanta
gente), a fila para comprar as senhas estava bastante longa e demorada. Como era no mesmo local onde serviam
as comidas/bebidas, gerou-se bastante confusão, pois a fila também bloqueava o acesso ao corredor/exterior. Podia
ser uma boa ideia colocar este local de venda um pouco mais afastado. Para as refeições podiam ter uma fila e
depois outra apenas para sobremesas e cafés, por exemplo.
 Local muito quente e cheio. Alguma dificuldade em ouvir e ser ouvido e muito calor.
 Poderia eventualmente isolar-se do local de aquisição de comida. Criar-se locais em outros espaços, de modo a
não consentir uma aglomeração de pessoas no mesmo espaço.
 A fila era muito extensa. Talvez fosse necessário mais pessoas a ajudar na venda das senhas.
 Num local mais amplo e afastado dos locais da venda de alimentos. Houve muito congestionamento. No exterior
por exemplo.
 Mal organizado.
 Devido à grande afluência de pessoas, neste local, sugiro que na zona da venda de senhas (e tendo em conta que
é um espaço multiusos - com zona de venda de bifanas, sopas, sardinhas e bar) se coloquem cartazes presos no teto
a identificar as diferentes zonas (com desenhos elucidativos). Muitas foram as pessoas que estando nesta zona
perguntaram onde se deviam dirigir para adquirir as senhas ou comprar sopas pois não eram visíveis os pontos de
venda/entrega.
 Poderíamos pensar noutro sítio para venda das senhas, evitando o acumular de filas no mesmo local.
 Mais lugares das senhas.
 É confuso pois as senhas vendem-se no mesmo espaço onde se levanta a comida. Se fosse possível as senhas
deviam estar noutra sala.
 Não sei qual o espaço a sugerir, mas o atual é muito apertado, dado a fila colidir com um local de passagem e
ainda com o espaço de levantamento dos alimentos.
 Devido à grande afluência seria benéfico outros postos para não acumular, em certas horas, filas tão grandes que
desmotivaram alguns dos convidados.
 Devia haver mais postos de venda, para evitar as filas.
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10.1. - Se pretender, indique sugestões de alteração à sequência do programa.
 Sinceramente, não estive muito atenta à sequência do programa, pois estava muita gente e acabei por ficar dentro
da tenda.
 Não tenho nada a apontar, o programa agradou-me bastante.
 Acho que foi tudo muito à pressa, com pouco destaque na entrega dos prémios. A entrega dos prémios de ciclo
por exemplo, não foi anunciada como em anos anteriores, o troféu dentro do saco junto aos diplomas e medalhas,
achei a entrega muito mal organizada tendo como referência uma vez mais, os anos anteriores.
 Mais uma pessoa a entregar os prémios.

11.1. - Se pretender, indique sugestões de alteração relativamente ao som e luzes.
 Evitar projetores de luz laterais ao palco que apontem diretamente para o público, pois prejudicam a visibilidade
do palco, além de que não permite a possibilidade de existir uma projeção multimédia nesse local.
 O sistema de som teve algumas limitações com reflexo na qualidade do som emitido.
 Pouco som dentro do bar, quem estava a tirar senha não tinha perceção do que estava a acontecer.
 Havia um pouco de ruído e o som estava baixo para quem se encontrava dentro da tenda na zona da tenda, não
se ouvia muito bem o que estavam a dizer no palco.
 O som estava bom e o sistema de luzes também.
 Mais luz.
 O som podia ser melhorado.
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12.1. - Se pretender, indique sugestões de alteração relativamente à abertura da escola à comunidade.
 Boa iniciativa! Podiam realizar mais eventos desta natureza ao longo do ano letivo. Por exemplo, um mercadinho
de Natal.
 Apenas que se deverão criar outras ações ao longo do ano, com outras iniciativas, de forma a potenciar esta
«abertura de portas à comunidade».
 Penso que será necessário divulgar o evento de forma a chegar mais aos habitantes de Peniche, uma vez que
verifiquei que a maior parte do público eram pais e/ou familiares dos alunos. Talvez porque os habitantes de Peniche
considerem que o "Arraial dos Oceanos" é um evento apenas destinado à comunidade escolar.
 Prefiro mais pessoas no arraial.

13.1. - Se pretender, indique sugestões relativamente à participação da Associação de Pais e Encarregados de
Educação.
 Faltou a sopa da associação de pais.
 Desconheço qual o tipo de participação e interação quer dos pais, quer da associação.
 Os pais devem tentar ter as sopas prontas a vender à hora de abertura.
 Maior envolvimento da associação de pais durante o espetáculo.
 Encarregados de Educação estavam disponíveis para fazer uma atividade de dança.
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 Acho que as pessoas da associação de pais tiveram muito trabalho e aconselho que para o ano haja mais ajudantes
como os professores ou mesmo funcionários.
 A minha avaliação é pouco fundamentada, apenas do que constatei pelo número de visitantes e um ou outro
aspeto. Falta de conhecimento da minha parte.

14.1. - Se pretender, indique sugestões relativamente à variedade de comidas/bebidas.
 Talvez pudesse ter existido mais uma ou outra opção.
 Poderia haver alguns salgados para vender no bar - croquetes, rissóis...
 Havia muitos bolos e poucas coisas mais salgadas para comer. Havia muitos doces.
 Houve muitas sobremesas disponíveis, bebidas nem tanto.
 Deveria ter mais variedade, pois as bifanas acabaram cedo.
 Poderia ter mais opções de bebida.
 Só tenho pena da quantidade da carne ter sido pouca! E podiam talvez ter algum acompanhamento, por exemplo
para crianças pequenas que não comem a carne no pão. Por exemplo: as bifanas no prato com umas batatas fritas
(pacote).
 Faltou variedade de comidas e bebidas logo perto das 19:30h ficando assim sem poder ter efetuado refeição no
recinto.
 Se a oferta for mais diversificada, embora com moderação, quando falta um produto, há outro para tapar a falta.
 Podem também fazer e vender crepes que é algo com bastante procura neste género de eventos.
 Cerveja mais fresca.
 Faltou comida na festa.
 As bebidas eram um pouco más. Devia haver mais variedades.
 Mais comida e sumos.
 Acho que devia haver mais variedade e mais quantidade.
 Houve pessoas a reclamar que a cerveja não estava fresca e a falta de bifanas.
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15.1. - Se pretender, indique sugestões relativamente à quantidade de comidas/bebidas.
 Devia ter havido mais bifanas, sangria, cervejas e sumos.
 Deve-se registar a quantidade de comida e bebida que foi encomendada para depois para o próximo ano,
conseguirmos guiarmo-nos pelas quantidades.
 Em qualquer festa popular existem duas coisas que são "sagradas", ou seja, bifanas e cerveja. Em circunstância
alguma podem faltar estes dois itens. A Escola poderia ter faturado um montante bastante mais significativo se não
tivessem faltado esses dois itens. Mais, assistiu-se a cenas caricatas no espaço da escola: As pessoas que vinham
expressamente para jantar na escola, como não havia os produtos referidos, encomendaram pizas, frangos ao
exterior e consumiram os produtos no espaço escolar. Ora esta situação foi negativa para a imagem da escola junto
da comunidade escolar, nomeadamente para os pais.
 No próximo Arraial, dever-se-ia ponderar a ideia de colocar um porco a assar no espeto uma vez que as bifanas
rapidamente esgotaram criando alguma insatisfação nas pessoas.
 Aumentar os alimentos e bebida de venda à consignação, para que haja mais alimentos e bebidas que possam ser
vendidos, ou, caso não o sejam, possam ser entregues ao fornecedor posteriormente.
 As bifanas terminaram muito cedo.
 Como referi anteriormente, nalgumas situações a quantidade não foi suficiente, pois algumas comidas acabaram
quando ainda havia várias pessoas à espera.
 Tinha senhas que não pude usar por não haver bifanas nem cerveja. Acabei por ter de ir jantar a um restaurante.
 Faltou organização sobre a quantidade de comida, pois havia senhas já compradas e não havia comida e bebida.
 Não é previsível saber o número de pessoas que recebemos no Arraial, no entanto, em termos de bebidas,
futuramente, era bom ter bastante quantidade de cerveja e água (à consignação). Deveria haver um sistema de frio
mais adequado para manter as bebidas frescas (em quantidades), por exemplo uma dorna com gelo dentro. A
cerveja vendida em garrafa é, a meu ver, preferível em relação à imperial pois esta demora mais tempo a servir.
 Em relação à sangria deveria ser providenciada mais fruta para se preparar essa bebida e mais jarros para servila. Os sumos de máquina são de manter dado que tiveram muito boa saída. Penso que, em relação à carne, a
estratégia usada foi a melhor possível.
 Como já deve ser do vosso conhecimento muita gente já não conseguiu comer, eu fui uma delas.
 Temos que aumentar tanto a quantidade de comida e bebidas também. Arranjar dornas com gelo para colocar as
bebidas.
 As bifanas acabaram num piscar de olhos.
 Mais comida.
 Deverá ser comprada maior quantidade de carne e de cerveja, pois estes produtos esgotaram muito cedo.
 Algumas bebidas acabaram muito cedo. Devem procurar ter mais de reserva.
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 Sem saber de antemão o número de participantes, é difícil saber de antemão a quantidade de comida e bebida a
ter em stock. Talvez começar a vender as senhas na semana antes junto de pais e alunos.
 Não sei o que sugerir... é difícil gerir quantidades, pois nunca se sabe qual a participação da comunidade sem
correr o risco de haver desperdício alimentar.
 Acho que foi bom em relação à comida.
 Faltaram alguns produtos e temos que arranjar uma forma de manter as bebidas frescas e ir fazendo a reposição
dos stocks.
 Importante fazer ajustes, com base nos anos anteriores! Não pode acontecer falha de comida e bebida!
 A comida e bebida não chegaram.

16.1. - Se pretender, indique sugestões relativamente à segurança durante o evento.
 Eventualmente deveria haver apoio por parte da polícia - Escola Segura, pois durante a noite houve alguns
elementos que pretendiam forçar a entrada não acatando as indicações da funcionária que se encontrava junto ao
portão.
 Poderá haver uma equipa de vez em quando possa dar uma volta à Escola, para ver se está tudo bem.
 Acho que não deviam deixar os alunos saírem da escola sozinhos, pelo menos falavam antes com o encarregado
de educação do aluno.
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17.1. - Se pretender, indique sugestões relativamente ao atendimento prestado.
Não houve sugestões.

18.1. - Se pretender, indique sugestões relativamente à entrega dos Prémios de Mérito e Excelência.
 Foi demasiado à pressa para a importância que tem para os alunos, o momento.
 Um pouco aborrecido, a minha filha recebeu prémios, mas achei demasiado prolongado. Talvez fosse preferível
chamar todos ao palco e apenas um professor (a diretora) entregasse a todos.
 Mais pessoas a entregar
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19.1. - Se pretender, indique sugestões relativamente à organização.
 A minha avaliação é apenas em relação às comidas/bebidas, estavam mal organizados.
 Comprar atempadamente a quantidade necessária de bifanas e cerveja.
 A Equipa está de parabéns pois organizaram uma festa excelente.

20 - Destaco os seguintes aspetos positivos do Arraial dos Oceanos 2022...
 Organização e atendimento
 Havia muita coisa para ver.
 Os espetáculos.
 Ambiente, convívio, atendimento, organização, programação e variedade de conteúdos.
 O convívio entre a comunidade educativa foi muito muito positivo.
 A união de todos para ajudar a fazer do arraial uma grande festa da escola e da sua comunidade. A abertura da
escola à comunidade.
 A variedade de comidas e apresentação dos trabalhos dos alunos.
 O esforço feito por toda a escola e, em especial, pela organização na realização do evento, que decorreu na
perfeição.
 Tinha bastante variedade de comida. O palco estava protegido da chuva etc...
 Divertido:).
 Abertura à comunidade.
 Para além dos aspetos considerados já em algumas questões, destaco o quanto é muito bom rever antigos alunos,
colegas, funcionários, encarregados de educação...
 O convívio de toda a comunidade escolar.
 CONVÍVIO, PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA.
 Interação entre a comunidade escolar; momento de convívio; momento de identidade e ligação com a escola;
reconhecimento do trabalho dos alunos.
 A organização. A diversidade de atuações. O ambiente de convívio. A adesão das famílias.
 Articulação dos Departamentos e cooperação entre a comunidade educativa.
 A entreajuda entre todos os organizadores, professores, assistentes técnicos e operacionais, Associação de Pais,
entidades que forneceram patrocínios, Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia, voluntários que montaram o
sistema de som e luzes e trabalharam durante todo o evento. Todos foram incansáveis. Sem o sentimento de
pertença ao Agrupamento de Escolas de Peniche, tal não era possível.
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 Parabéns a toda a organização, a toda a equipa envolvida no Arraial, foi muito agradável e na minha opinião,
tirando a chuva, foi um final de dia e noite perfeita, tudo muito bem organizado, todos a desempenhar as suas
funções com empenho e simpatia, obrigada e parabéns a todos...
 O convívio e boa disposição de todos.
 Abertura à comunidade educativa e convívio.
 Em modo geral o balanço é muito positivo.
 Boa disposição e espirito de entreajuda.
 Início com o pré-escolar tendo em conta a idade das crianças. Agradou-me esse cuidado.
 Creio que, no geral, o saldo foi bastante positivo. Os miúdos divertiram-se imenso a brincar, os pais conviveram
uns com os outros e estávamos mesmo todos a precisar de voltar a usufruir destes momentos e destas festividades.
Mais uma vez parabéns pela iniciativa!
 A atuação das crianças e jovens e a entrega dos prémios de mérito.
 Abertura da Escola à comunidade, espirito de equipa, convívio e organização das "estações".
 Variedade no programa.
 Abertura de portas à comunidade em geral, boa dinâmica relacional entre os intervenientes e que tornam possível
o evento (a todos os níveis) bom espírito de equipa. Bom trabalho colaborativo, reencontro de antigos alunos,
professores e funcionários.
 A participação das crianças e dos professores em várias áreas foram aspetos positivos.
 A organização foi excelente; a colaboração e entreajuda entre todos foi notável; a alegria que vi nos rostos dos
colegas, funcionários, alunos foi enorme; as febras/fêveras eram deliciosas!
 Convívio entre a comunidade escolar.
 Organização geral e convívio existente.
 Estava tudo bem.
 Organização, empatia entre todos, disponibilidade de todos os funcionários e docentes. Grande equipa.
 Partilha da escola com a comunidade.
 Todo o evento.
 O convívio e atuações. Foi pena estar a chover, e sendo um evento prolongado, devia haver lugares sentados para
a maioria. Fui-me embora mais cedo por estar em pé há 2horas.
 Apresentação dos alunos.
 Ambiente, música e comida.
 Fortalecer os laços entre a comunidade educativa. Fazer sentir que o Agrupamento faz parte de todos e todos
fazem parte do Agrupamento.
 Num aspeto geral foi bom, apenas aponto as falhas que já mencionei anteriormente.
 Horário e programa.
 As apresentações estavam muito divertidas.
 Camaradagem, colaboração entre os docentes e não docentes. Possibilidade de rever antigos alunos, pais e
professores. Podermos ter contato com a comunidade escolar noutro contexto.
 Tudo bom no geral.
 União e boa disposição.
 Foi muito boa esta iniciativa.
 Organização e envolvimento de alunos e professores. Exposição de trabalhos dos alunos. Qualidade do
atendimento de comidas/bebidas. Bom ambiente envolvente
 O espaço é bom e as brincadeiras.
 Depois de 2 anos de interrupção, achei tudo positivo.
 Que este evento continue a acontecer! Parabéns a todos!
 Foi uma grande festa, certamente valorizada por toda a comunidade educativa!
 Muita alegria.
 Ambiente muito familiar e descontraído, com várias opções de atividades ao mesmo tempo para todos.
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 Sendo um evento de organização não profissional, acho que está ótimo e feito a pensar no bem da escola, dos
alunos e da comunidade. Naquela final de dia todos se juntam de forma alegre promovendo o sentimento de
pertença. Obrigada pela vossa grande iniciativa e organização.
 A possibilidade de envolver a comunidade na escola num momento de convívio e lazer.
 A exposição dos trabalhos, a dinâmica da equipa de organização, o ambiente de convívio entre todos.
 Muito bom!
 As músicas.
 A animação e a comida estava muito boas.
 União entre alunos.
 Entrega de prémios foi rápida. Variedade na participação dos alunos.
 A atitude de entrega e participação da maioria do pessoal docente e não docente.
 O convívio entre encarregados de educação, professores e alunos.
 Uma linda festa de encerramento de ano letivo.

21 - Refiro os aspetos que poderiam ser melhorados...
 Colocação de mais mesas e cadeiras.
 Mais quantidade de bifanas.
 O palco.
 Quantidade de comidas e bebidas.
 Referido anteriormente.
 Assegurar um maior abastecimento de bebidas destinadas a adultos.
 Algumas cadeiras estavam sujas.
 Organização do pré pagamento - existir mais elementos para ser mais rápido - e a sua localização - dada grande
fila criada, esta misturava-se com a fila do bar e das comidas.
 Na atribuição dos prémios também deve ser tido em conta o comportamento dos alunos no espaço do recreio.
 QUANTIDADE DOS ALIMENTOS A SEREM VENDIDOS.
 Quantidade de comida, carne.
 Talvez a quantidade de comida, segundo alguns comentários ouvidos.
 Mais variedade de comida (jantar).
 Aumentar alimentos e bebidas à consignação. Vender por exemplo: pão com chouriço, fatias de pizza (sei que não
é próprio de uma arraial de santos populares, mas os miúdos gostam). As filas nas senhas foram muito longas a
certa altura, não sei como melhorar, mas deveria haver uma melhor articulação entre a quantidade de produtos
dispostos para consumo e os que ainda poderiam ser vendidos.
 Acho que o único ponto que poderia ter sido melhorado foi terem colocado um toldo na zona dos lugares sentados
em frente ao palco e naquela zona próxima, visto que havia previsão de chuva e ainda caiu uns aguaceiros...
 Alargamento do espaço exterior.
 Em vez de bifanas, porco no espeto.
 Poderia ter havido mais cadeiras, mais escolhas de bebidas.
 Espaço de refeição.
 Quantidade dos comes e bebes suficientes para as solicitações.
 Mais cadeiras para os mais idosos, tendo em conta que vão avós ver os netos.
 A localização do palco, a área de refeição podia ser maior, o local de aquisição das senhas ser numa janela virada
para a rua permitiria menos aglomerado de pessoas e melhor organização.
 Maior participação das famílias.
 Mais bifanas e as filas para a comida demoravam imenso tempo e quando cheguei não tinha bifanas.
 Ponderar a organização espacial da zona de restauração e venda de senhas.
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 A duração de algumas partes sobretudo a musical e a comida.
 Atuação de uma banda/grupo de música para atrair mais público.
 A quantidade e variedade de comida e bebida servida.
 Outro local para vender senhas, mais postos a vender senhas, mais quantidade de comida e bebida para chegar
para todas as pessoas que tinham senhas.
 Quantidade de comida, capacidade de resposta á mesma.
 Programa menos extenso.
 Tentar que não falte a comida, de resto esteve tudo muito bem.
 Mais caixas de venda de senhas e maior organização nas filas da comida e bebidas!
 Circulação de pessoas e o conhecimento prévio do número de participantes.
 Quantidade de comida e bebida e a segurança dos alunos.
 Só os que já referi nos campos específicos.
 Nas sobremesas a meio do arraial faltaram colheres para as sobremesas.
 Haver mais bifanas.
 Mais variedade de oferta de comida/bebida. Bifanas esgotaram rapidamente.

Peniche, 28 de junho de 2022
A subdiretora
Ana Cristina Vicente
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