LISTA DE VERIFICAÇÃO
DE MONITORIZAÇÃO
PARA A ORGANIZAÇÃO
DE UM EVENTO DE
DEMONSTRAÇÃO

Esta lista de verificação fornece perguntas orientadoras
para monitorizar a organização de um evento de demonstração. Começando pela identificação do objetivo
da demonstração, a ferramenta guia um monitor até à
reflexão sobre o impacto do evento de demonstração. A
lista de verificação é concebida como uma ajuda durante
a organização de um evento de demonstração e contém quatro partes principais: objetivo de demonstração,
preparação de demonstração, evento de demonstração
e impacto de demonstração. Para cada parte, são formuladas perguntas orientadoras mais específicas nas
páginas seguintes.
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DEMONSTRAÇÃO
OBJETIVO

DEMONSTRAÇÃO
PREPARAÇÃO

ASPETOS DO OBJETIVO DE
DEMONSTRAÇÃO

QUESTÕES DE MONITORIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Objetivo principal

Quais são os principais objetivos para organizar este evento de demonstração (por exemplo, estimular a utilização de
práticas agrícolas sustentáveis, estimular a melhoria do bem-estar animal, aumentar a sensibilização para a melhoria
da maquinaria, novas variedades de culturas, etc.)?

Objetivos específicos

Quais são os objetivos específicos que farão do evento de demonstração um sucesso (por exemplo, número esperado
de participantes, presença de um grupo-alvo específico, cocriação de conhecimentos sobre um tema específico, …)?

Tema da demonstração

Qual é o tema da demonstração (que pode ser muito específico ou uma gama de tópicos)
O tema vai ao encontro do interesse do público-alvo?

Grupo alvo de participantes

Quem é o grupo-alvo para participar no evento de demonstração (por exemplo, todos os agricultores, grupo específico
de agricultores, conselheiros, outros)?

Impacto específico da demonstração

Qual o impacto pretendido com o evento de demonstração (por exemplo, os participantes aprendem algo novo, adoção
de práticas agrícolas específicas, obtenção de feedback sobre técnicas específicas)?

ASPETOS DO OBJETIVO DE
DEMONSTRAÇÃO

QUESTÕES DE MONITORIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

O seu papel na organização

Como membro do centro de aprendizagem Nefertiti, pode ter um papel bastante passivo ou mais ativo na organização
da demonstração.
Indicar o que se tenta alcançar no seu papel.

Parceiros organizadores

Que tipo de parceiros (por exemplo, agricultores, organizações de agricultores, consultores, empresas agrícolas)
estarão envolvidos na organização de demonstração para que esta seja bem sucedida no cumprimento dos objetivos?

Quinta anfitriã

A quinta anfitriã é adequada para o evento de demonstração, tendo em conta o tema, o número esperado de
participantes e as atividades planeadas durante o evento? Possivelmente, a quinta é escolhida por razões muito
pragmáticas, mas não é a mais adequada, dado o objetivo de demonstração.

Agricultor anfitrião/demonstrador

O demonstrador tem as competências e a atitude necessárias para dirigir uma atividade de demonstração e/ou
necessita de apoio?

Financiamento

Quem vai financiar a demonstração?

Custos de participação

Os participantes terão de pagar uma taxa de participação.
Acha que isto irá influenciar o tipo e o número de participantes?

Agenda e atividades planeadas

Que tipo de atividades (palestras, workshops, passeios de campo, apresentações, ensaios, discussões de grupo…)
serão utilizadas para atingir o objetivo e o grupo-alvo dos participantes?

Promoção

Que atividades de promoção (por exemplo, e-mails direcionados, website, anúncios na imprensa, meios de
comunicação social, …) serão utilizadas para atingir o grupo-alvo dos participantes?
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DEMONSTRAÇÃO
EVENTOS

DEMONSTRAÇÃO
IMPACTO

ASPETOS DO OBJETIVO DE
DEMONSTRAÇÃO

QUESTÕES DE MONITORIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Atividades

Como é que os visitantes valorizam as várias atividades (palestras, workshops, passeios de campo, vitrinas, ensaios,
discussões de grupo…)? O que é que apreciam mais e o que apreciam menos.

Nível de participação

Qual é o nível de interação entre os participantes e entre os demonstradores e os participantes?
Por exemplo, fazer perguntas, experimentar ativamente, sentir, provar, cheirar, partilhar conhecimentos, …

Número de participantes

Como é que o número real de participantes corresponde às expectativas dos organizadores?

Tipologia dos participantes

Como é que o tipo de participantes corresponde ao grupo visado. Isto é diferente do que esperava, por exemplo no
que diz respeito à idade, sexo, educação, profissão, experiência agrícola, distância de viagem, razões/motivação para
assistir à manifestação, familiaridade com o tema?

Satisfação dos participantes

Até que ponto os participantes valorizam o evento de demonstração (por exemplo, relativamente ao tópico de
demonstração, os novos conhecimentos adquiridos, a novidade das práticas demonstradas, o seu envolvimento
(ativo) nas atividades do evento, a sua capacidade de relacionamento com outros participantes, a sua confiança nas
competências dos manifestantes, a atmosfera geral, as suas expectativas)?

Satisfação do demonstrador

Qual é a impressão geral do demonstrador sobre o evento de demonstração (por exemplo, no que diz respeito à
interação com os participantes, à organização da demonstração, às suas apresentações)?

ASPETOS DO OBJETIVO DE
DEMONSTRAÇÃO

QUESTÕES DE MONITORIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Aprendizagem pelos participantes

O que é que os visitantes irão aplicar na sua situação particular depois da demonstração?

Aprendizagem pelo demonstrador

O que aprendeu o demonstrador sobre o tema da demonstração e sobre como organizar e executar uma
demonstração?

Atividades de acompanhamento

Qual é o impacto da demonstração nos meios de comunicação social (imprensa escrita, informação web, meios de
comunicação social, atividades dos assessores, imprensa nacional, …).
Haverá atividades de acompanhamento relacionadas com a demonstração?

Atividades de acompanhamento de
agricultores

Tem indicações de que o evento de demonstração teve impacto no que os participantes fizeram depois (por exemplo,
procurar informação adicional, participar noutros eventos relacionados, mudar as práticas agrícolas, comprar novo
equipamento, discutir com outros)?
Para as demonstrações em que utilizou o questionário de saída para eventos de demonstração, as respostas dos
participantes são uma fonte muito rica para avaliar o impacto.

Implementação na prática

O que estimula ou dificulta os participantes a aplicar o que aprenderam durante o evento demonstrativo?

Feedback obtido

Os organizadores obtêm feedback espontâneo ou solicitado após o evento demonstrativo?
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