
Questionário 

 

O questionário que se segue destina-se a recolher dados para a 

elaboração de Projecto de Investigação, no âmbito da prática de estágio, 

decorrente do Mestrado em Ciências da Educação na área de Administração 

Educacional, realizada na Câmara municipal do Barreiro, na Divisão da Cultura e 

Património Histórico e Museológico, especificamente no serviço das Reservas 

Museológicas. 

O presente questionário insere-se na temática relativa ao sentido e 

pertinência educativos das ofertas proporcionadas pelas Reservas Museológicas 

e pelo Convento de Madre de Deus da Verderena.  

O público-alvo constitui-se pelos Educadores/as e professores/as das 

crianças e alunos, do Ensino Pré-Escolar e do Ensino Básico, que visitam as 

Reservas Museológicas e o Convento de Madre de Deus da Verderena.  

 

Solicito a melhor colaboração, garantindo-lhe que as suas respostas serão 

confidenciais. 

 

Obrigada 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Parte I – Caracterização geral 

 

1. Refira a sua idade, indicando o limite de idade correspondente à sua: 

Menos de 20 anos  

De 20 a 29 anos  

De 30 a 39 anos  

De 40 a 49 anos  

Mais de 50 

 

2. Indique qual o seu estatuto em relação às crianças/alunos: 

               Professor  

               Educador 

  

3. Qual ou quais o/s ano/s de escolaridade presente/s na visita?  

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Parte II – Contacto com as Reservas Museológicas e o 

Convento de Madre de Deus da Verderena 

  

1. Como tomou conhecimento da oferta educativa promovida pelas reservas 

Museológicas e pelo Convento de Madre de Deus da Verderena? 

___________________________________________________________________ 

         

      ___________________________________________________________________ 

 

 

 



2.   Quem sugeriu ou solicitou a visita às Reservas Museológicas? 

  

           A Câmara Municipal do Barreiro - Divisão de Cultura e Património Histórico e 

Museológico 

 

           A Escola     

 

           Eu próprio  

                 As crianças/alunos 

                       Outra: ___________________________________________   

 

3. Se respondeu Eu próprio, indique qual ou quais as razões para sugerir ou solicitar a 

visita às Reservas Museológicas: 

 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

4. Se não respondeu Eu próprio, indique qual ou quais as razões que pensa estarem na 

base da sugestão ou solicitação da visita às Reservas Museológicas: 

 

 

 

 

 

5. Como é que habitualmente se deslocam para virem fazer as visitas? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Quem é que assegura os transportes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Quem acompanha as crianças/alunos nas visitas às Reservas Museológicas e ao 

Convento de Madre de Deus da Verderena?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



Parte III – Pertinência e articulação dos conteúdos 

abordados 

 

1. Durante o ano lectivo, quantas visitas costumam realizar às Reservas 

Museológicas e ao Convento de Madre de Deus da Verderena? Porquê? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Nos conteúdos programáticos existe alguma componente sobre o 

património e a história local? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Se respondeu sim, em que período lectivo se costuma trabalhar essa 

matéria?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Considera que, articular estas visitas com os conteúdos programáticos, 

referidos para cada ano de escolaridade, é: 

  Muito Importante  

  Importante 

  Indiferente 

  Pouco Importante 

 

5. Como considera ser a melhor forma de concretizar essa articulação?   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



6. Considera pertinente que os Serviços da Câmara Municipal do Barreiro, 

para melhor organizarem as visitas, deveriam fazer a articulação com os 

conteúdos programáticos abordados nas escolas? 

       Muito pertinente 

  Pertinente 

  Indiferente 

  Pouco pertinente 

7. Na sua opinião, qual o serviço da câmara municipal que deveria assegurar 

essa articulação?  

              Divisão da Educação e Bibliotecas 

              Divisão da Cultura e Património Histórico e Museológico 

                              Divisão de Sustentabilidade Ambiental 

        Outra: __________________________________________________ 

8. Porquê?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9.  Antes desta visita explicou aos alunos o que iriam visitar e encontrar 

aqui? Se sim, o que informou? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10.  Tenciona dar continuidade à abordagem da informação recolhida na 

visita? Se sim, como?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



11.  Para si, o que mais se destacou nesta visita? 

____________________________________________________________ 

 

12.  Algo lhe agradou nesta vista? Se sim, o que mais lhe agradou? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

13.  Algo lhe desagradou nesta visita? Se sim o que mais lhe desagradou? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

14.  Na sua opinião, algo deveria ser alterado na visita efectuada? Se sim, 

porquê? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

15.  Considera que a Câmara Municipal do Barreiro deveria fazer chegar a 

informação acerca da oferta de actividades extra-curriculares à 

escola/infantário: 

 Dando liberdade a que, cada serviço desse a conhecer a sua oferta à 

medida que esta irá sendo promovida 

Organizando no inicio de cada ano lectivo, um conjunto de informações 

 que compilassem a oferta de cada serviço 

 As duas hipóteses anteriores em simultâneo  

                      Outra/s: ____________________________________________________ 

 

16. Se considerar pertinente, indique sugestões para futuras visitas:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                  Obrigada pela sua participação. 


