
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- APÊNDICE C -  

Questionário aos alunos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
Questionário – Alunos 

 

 

Carla Cristina Miguel Crisóstomo 

Mestrado em Educação – Didáctica das Ciências 

2005/2007 

XVIII

Indicações para responder ao questionário: 

1. Antes de responderes às questões lê bem a pergunta e as hipóteses de resposta que te 

são apresentadas. 

2. Tens 4 hipóteses de resposta. Cada uma delas exprime sentimentos ou estados de 

espírito.  

3. Assinala com ����, em cada questão, como a seguir se exemplifica, o teu estado de 

espírito perante a questão colocada. 

4. Para justificares cada resposta são te apresentadas 2 opções. Tens ainda uma linha 

onde podes escrever outra opção diferente das que te são apresentadas.  

5. Existem perguntas gerais para todas as disciplinas e perguntas que se referem 

apenas à disciplina de Ciências Físico-Químicas. 

6. Faz tudo com muita atenção. A tua sinceridade é fundamental para o sucesso do 

meu trabalho. 

 

Muito obrigada pela tua colaboração!!

  
  

  

As tuas aulas 
 

É importante para mim a tua opinião sobre as tuas aulas, em geral e, em particular sobre as tuas aulas de 

Ciências Físico-Químicas (CFQ). Por favor, responde às questões com sinceridade. Conforme a questão, 

assinala ou escreve o que realmente sentes e pensas. Todos os dados recolhidos são anónimos e 

confidenciais e só têm significado para o meu trabalho. 

 

MMMMMMMMUUUUUUUUIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        OOOOOOOOBBBBBBBBRRRRRRRRIIIIIIIIGGGGGGGGAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAA……………………        

        

 Sexo         Idade ________ 

 

Ano de escolaridade      7.º  � 8.º �  9.º �       
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1. O lugar que ocupo na sala de aula faz-me sentir… 

  Porque…  

� … sinto que não sou tão importante como qualquer um dos meus colegas ouvintes. 

� … sinto que sou tão importante como qualquer um dos meus colegas ouvintes. 

        � … ________________________________________________________ 
 
 

2. O lugar que ocupo na sala de aula faz-me sentir…  

Porque … 

� … não me permite participar com muita frequência nas aulas. 

� … permite-me participar com muita frequência nas aulas. 

� … _____________________________________________________ . 

 

3. A matéria das aulas faz-me sentir …  

Porque…  

� … não consigo acompanhar as aulas com sucesso. 

� … consigo acompanhar as aulas com sucesso. 

� … _____________________________________________________ . 

 

4. Nas aulas sinto-me …  

Porque…  

� … não me é dada a mesma atenção do que aos meus colegas ouvintes. 

� … é-me dada a mesma atenção do que aos meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ . 

 

5. As actividades que realizo são … 

  Porque…  

� … são diferentes das dos meus colegas ouvintes. 

� … são iguais às dos meus colegas ouvintes. 

       � … ________________________________________________________ 
 

VSFF  (Vire a página se faz favor) 
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6. As actividades que realizo são … 

  Porque…  

� … são mais difíceis que as dos meus colegas ouvintes. 

� … são mais fáceis que as dos meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 
 

7. No desenrolar das actividades sinto-me … 

  Porque…  

� … não consigo acompanhar os meus colegas ouvintes. 

� … consigo acompanhar os meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 

 

8. No desenrolar das actividades sinto-me … 

  Porque…  

� … o(a) professor(a) não me dedica a mesma atenção do que meus colegas ouvintes. 

� … o(a) professor(a) dedica-me a mesma atenção do que meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 

 

9. Nos trabalhos de grupo sinto-me … 

Porque…  

� … não me é dada oportunidade para escolher o meu próprio grupo. 

� … é-me dada oportunidade para escolher o meu próprio grupo. 

� … ________________________________________________________ 

 

10. Nos trabalhos de grupo sinto-me … 

Porque…  

� … não tenho hipótese de participar como os meus colegas ouvintes. 

� … tenho hipótese de participar como os meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 
VSFF 
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Agora, pensa nas tuas aulas de Ciências Físico Químicas (CFQ) e responde.  

  
  

 

 

11. O lugar que ocupo na sala de aula faz-me sentir… 

  Porque…  

� … sinto que não sou tão importante como qualquer um dos meus colegas ouvintes. 

� … sinto que sou tão importante como qualquer um dos meus colegas ouvintes. 

     � … ________________________________________________________ 
 
 

12. O lugar que ocupo na sala de aula faz-me sentir…  

Porque … 

� … não me permite participar com muita frequência nas aulas. 

� … permite-me participar com muita frequência nas aulas. 

� … _____________________________________________________ . 

 

13. A matéria das aulas de CFQ faz-me sentir …  

Porque…  

� … não consigo acompanhar as aulas com sucesso. 

� … consigo acompanhar as aulas com sucesso.  

� … _____________________________________________________ . 

 

14. Nas aulas de CFQ sinto-me …  

Porque…  

� … não me é dada a mesma atenção do que aos meus colegas ouvintes. 

� … é-me dada a mesma atenção do que aos meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ . 

 

15. As actividades de CFQ que realizo são … 

  Porque…  

� … são diferentes das dos meus colegas ouvintes. 

� … são iguais às dos meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 
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16. As actividades de CFQ que realizo são … 

  Porque…  

� … são mais difíceis que as dos meus colegas ouvintes. 

� … são mais fáceis que as dos meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 
 

17. No desenrolar das actividades de CFQ sinto-me … 

  Porque…  

� … não consigo acompanhar os meus colegas ouvintes. 

� … consigo acompanhar os meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 

 

18. No desenrolar das actividades de CFQ sinto-me … 

  Porque…  

� … o(a) professor(a) não me dedica a mesma atenção do que meus colegas ouvintes. 

� … o(a) professor(a) dedica-me a mesma atenção do que meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 

 

19. Nos trabalhos de grupo de CFQ sinto-me … 

Porque…  

� … não me é dada oportunidade para escolher o meu próprio grupo. 

� … é-me dada oportunidade para escolher o meu próprio grupo. 

� … ________________________________________________________ 

 

20. Nos trabalhos de grupo de CFQ sinto-me … 

Porque…  

� … não tenho hipótese de participar como os meus colegas ouvintes. 

� … tenho hipótese de participar como os meus colegas ouvintes. 

� … ________________________________________________________ 
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21. Faz, um pequeno texto, onde descrevas a aula de CFQ mais                deste ano lectivo. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

22. Faz, um pequeno texto, onde descrevas a aula de CFQ mais                deste ano lectivo. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela tua colaboração! A tua ajuda foi muito importante!  


