
Já leccionou ou lecciona a alunos/formandos do Ensino Secundário em estabelecimento público de ensino

(MEC) e/ou em instituto de formação profissional (IEFP)? *

 Sim - Clique no botão abaixo "Continuar" para dar início ao questionário

 Não - Feche a janela e terminou o questionário. Obrigado pela participação!
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PARTE I – Informação pessoal (1/2)

Nesta parte é-lhe pedida alguma informação sobre si próprio(a) e sobre a sua experiência com computadores, no 

caso de existir.

Caraterização pessoal e profissional

Assinale para cada pergunta a opção que se aplica no seu caso.

1. Género *

 Feminino

 Masculino

2. Idade *

 Menos de 26 anos
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 Entre 26 e 35 anos

 Entre 36 e 45 anos

 Entre 46 e 55 anos

 Mais de 55 anos

3. Qual a sua formação académica? *

 Bacharelato (ou equivalente)

 Licenciatura (ou equivalente)

 Licenciatura com mestrado integrado

 Pós-graduação ou formação especializada

 Mestrado

 Doutoramento

 Pós-doutoramento

Outro: 

4. Detém alguma certificação TIC complementar? *

 Não sei

 Nenhuma

 Nível 1 de certificação TIC (docentes)

 Nível 2 de certificação TIC (docentes)

 Nível 3 de certificação TIC (docentes)

 Carta condução TIC ECDL (docentes ou formadores)

Outro: 

5. Qual a sua condição profissional neste momento? *

 Sem ocupação profissional

 Trabalho a tempo parcial

 Trabalho a tempo inteiro a termo

 Trabalho a tempo inteiro sem termo

6. Qual a sua experiência com alunos ou formandos de nível secundário? *

 Menos de 3 anos

 De 3 a 6 anos

 Mais de 6 anos
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PARTE I – Informação pessoal (2/2)
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Relação com as tecnologias educativas

Assinale para cada pergunta a opção que se aplica no seu caso.

7. Em média, quantas horas por dia usa: *

Menos de 1

hora
De 1 a 2 horasDe 2 a 4 horas

Mais de 4

horas

1. O computador?

2. A internet?

8. Assinale o grau de confiança e conhecimento que considera deter sobre os seguintes

equipamentos das tecnologias da informação e comunicação: *

Desconheço

Sei o que é

mas nunca

utilizei

Sei o que é

e já utilizei

pelo menos

uma vez

Sei o que é

e utilizo

usando

recursos

existentes

Sei o que é e

utilizo criando

e/ou

adaptando

curricularmente

novos recursos

1. Tablet

2. Smartphone

3. Plataforma de

e-learning

9. Assinale o grau de confiança e conhecimento que considera deter sobre a utilização das
seguintes ferramentas proporcionadas pelas tecnologias da informação e comunicação: *

Não sei o

que é

Sei o que é

mas nunca

utilizei

Sei o que é

e já utilizei

pelo menos

uma vez

Sei o que é

e utilizo com

frequência

Sei o que é

e utilizo com

muita

frequência

1. Chat e conversação

online

2. Videoconferência

3. Fóruns ou grupos de

discussão

4. Ferramentas de

criação de testes online

5. Wikis

6. Blogues

7. Bookmarkers ou

instapaper

8. RSS feeds

9. Dropbox

10. Google Docs ou

Microsoft Skydrive
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Não sei o

que é

Sei o que é

mas nunca

utilizei

Sei o que é

e já utilizei

pelo menos

uma vez

Sei o que é

e utilizo com

frequência

Sei o que é

e utilizo com

muita

frequência

11. Picasa, Flickr ou

Instagram

12. Facebook ou twitter
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PARTE II – Perceção e utilização das TE (Tecnologias Educativas) (1/3)

Nesta parte do questionário é-lhe pedido que reflita sobre a sua utilização das tecnologias 

educativas.

Perceções na utilização das TE

Assinale para cada pergunta a opção que se aplica ao seu caso. 

10. Assinale o nível de concordância com as seguintes afirmações relativas à utilização das
TE: *

Discordo

Totalmente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

Totalmente

1. Permitem realizar as

tarefas mais

rapidamente

2. Permitem melhorar o

meu desempenho

3. O meu trabalho

tornar-se mais fácil

4. Exploro as TE mais

úteis no meu trabalho

5. As pessoas que

considero de referência

aconselham-me a

utilizar as TE

6. Os meus superiores

hierárquicos e/ou a

minha instituição

aconselha a utilização

das TE

7. A utilização das TE

dá visibilidade do meu

trabalho perante a

comunidade

8. Detenho os

conhecimentos

necessários para utilizar

as TE
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Discordo

Totalmente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

Totalmente

9. As TE são

compatíveis com todo o

trabalho que

desenvolvo

10 Todos os

equipamentos e

programas de

computador que utilizo

são compatíveis entre si

11. Existe formação

adequada para saber

utilizar as TE

12. Existe apoio na

minha instituição para

auxiliar na utilização

das TE

13. As TE tornam o

trabalho mais

interessante
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PARTE II – Perceção e utilização das TE (Tecnologias Educativas)
(2/3)

Tipos de utilização das TE existentes exclusivamente online

Assinale para cada pergunta a opção que se aplica ao seu caso. 

11. Assinale todos os tipos de utilização de programas (processador de texto,

apresentações, etc.) que se encontram exclusivamente online que faz neste momento
ou que pondera utilizar no futuro, no que se refere ao armazenamento de ficheiros

(documentos de texto, apresentações electrónicas, folhas de cálculo, imagens,

documentos PDF e outros): *

 Para acesso privado

 Para acesso partilhado com os alunos

 Para acesso partilhado com a comunidade educativa

 Para exibir junto da comunidade educativa

12. Assinale todos os tipos de utilização de programas (processador de texto,
apresentações, etc.) que se encontram exclusivamente online que faz neste momento

ou que pondera utilizar no futuro no que se refere à criação de documentos de uso

pessoal: *

 Criar ou editar documentos de texto

 Criar ou editar folhas de cálculo

 Criar ou editar apresentações electrónicas
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 Criar ou editar questionários e instrumentos de avaliação

 Visualizar relatórios de acesso aos documentos

 Criar ou editar sites, blogues ou portefólios para os alunos

Outro: 

13. Assinale todos os tipos de utilização de programas (processador de texto,
apresentações, etc.) que se encontram exclusivamente online que faz neste

momento ou que pondera utilizar no futuro no que se refere à colaboração com

outras pessoas da comunidade educativa: *

 Criar documentos

 Criar folhas de cálculo

 Criar apresentações electrónicas

 Criar sites, blogues ou portefólios

 Desenvolver pesquisa

Outro: 

14. Qual o tipo de sincronização de ficheiros entre a sua informação da internet e

o(s) computador(es) pessoal(is) que utiliza? *

 As alterações nos ficheiros do meu computador são automaticamente refletidas

numa cópia armazenada na internet

 As alterações nos meus ficheiros feitas em qualquer computador são

automaticamente refletidas em todos os computadores que utilizo

 Nenhuma

15. Há quanto tempo utiliza programas (processador de texto, apresentações,

etc.) que se encontram exclusivamente online? *

 Nunca

 Menos de 1 ano

 De 1 a 2 anos

 Mais de 2 anos
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PARTE II – Perceção e utilização das TE (Tecnologias
Educativas) (3/3)

Tipo de preocupações na utilização das TE existentes
exclusivamente online

Assinale para cada pergunta a opção que se aplica ao seu caso. 

16. Que tipo de limitações considera preocupantes relativamente à utilização das

TE existentes exclusivamente online? *

Nada

Preocupante

Pouco

Preocupante
Preocupante

Bastante

Preocupante

Muito

Preocupante
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Nada

Preocupante

Pouco

Preocupante
Preocupante

Bastante

Preocupante

Muito

Preocupante

1. Segurança

de dados

2. Privacidade

3. Direitos de

autor

4.

Acessibilidade

e

disponibilidade

dos serviços

5.

Necessidade

de formação

especializada

6. Proficiência

dos

estudantes

nas TIC

7. Tempo

despendido na

utilização

8. Qualidade

das

tecnologias

17. Classifique o grau de importância que considera terem os programas
existentes exclusivamente online na sua função profissional e/ou nas

aprendizagens dos alunos de nível secundário: *

Nada

Importante

Pouco

Importante
Importante

Bastante

Importante

Muito

Importante

1. Poupança na

atualização ou

aquisição de

novos

equipamentos

2. Poupança na

aquisição e

atualização de

programas

3. Poupança nos

gastos de

impressão de

documentos

4. Cooperação

5. Colaboração

6. Reutilização

de recursos

7. Possibilidade

de acesso com

múltiplos

equipamentos
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Nada

Importante

Pouco

Importante
Importante

Bastante

Importante

Muito

Importante

8. Possibilidade

de acesso em

vários locais

geográficos
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