
Anexo 1 

(ALUNOS) Questionário para medir as atitudes em relação à Investigação e Inovação na sociedade atual. 

Este questionário tem como finalidade investigar as atitudes de professores, alunos e cientistas no que respeita ao papel da investigação e inovação na sociedade atual. 

De modo a garantir o teu anonimato e podermos estabelecer uma correspondência entre as respostas, faremos uso de um código específico e individual. 

 

1. Por favor, preenche o teu código individual: 

Primeira letra do primeiro nome da tua mãe ________ 

A segunda letra do teu nome ________ 

O número do mês do teu aniversário _________ 

 
2. Género:  

o Masculino  

o Feminino 

 
3. Idade _____ 

 

Primeira parte 

Por favor, indica o teu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações (1- discordo completamente; 2- discordo; 3- não concordo nem discordo; 

4- concordo; 5- concordo completamente).  

 1- discordo 
completamente 

2- discordo 3- não concordo 
nem discordo 

4- concordo 5- concordo 
completamente 

1. Os cientistas devem dar palestras sobre o seu trabalho nas aulas de ciências.      

2. Os cientistas devem publicar os resultados das suas investigações apenas para 
outros cientistas. 

     

3. Não há problema se um cientista do sexo masculino preferir contratar estudantes 
do sexo masculino ao invés de estudantes do sexo feminino, ainda que ambos 
tenham as mesmas qualificações. 

     

4. Os cientistas devem apresentar as suas investigações ao público em geral em 
palestras abertas ao público. 

     

5. De forma a poderem decidir sobre os temas a investigar, os cientistas devem 
consultar os representantes da comunidade, tais como os cidadãos que trabalham 
para a proteção da natureza, direitos humanos e direitos do consumidor. 

     

6. Os cientistas devem focar-se apenas em fazer investigação e não devem dedicar o      



seu tempo a promover a aprendizagem nas escolas. 

7. As pessoas que criam produtos não têm a necessidade de pensar acerca dos 
possíveis riscos associados a tais produtos. 

     

8. Os cientistas devem relatar as suas descobertas ao governo, ainda que não sejam 
obrigados a fazê-lo. 

     

9. Os industriais que desenvolvem produtos tecnológicos, tais como novos 
telemóveis e aplicações para computadores, devem ser convidados a dar palestras 
sobre o seu trabalho nas escolas. 

     

10. O governo, as empresas e as organizações não governamentais não partilham dos 
mesmos valores e para isso não podem trabalhar em conjunto. 

     

11. Os cientistas devem tentar equilibrar o número de homens e mulheres nas suas 
equipas de investigação. 

     

12. A comunidade científica e a comunidade empresarial não podem trabalhar em 
conjunto porque estão motivadas por interesses diferentes. 

     

13. Os cientistas devem dispender parte do seu orçamento para a investigação na 
divulgação online da sua investigação, de modo gratuito e em livre acesso. 

     

14. O governo deve regulamentar as instituições de investigação científica.      

15. Ter elevados padrões éticos pode ajudar a garantir resultados de elevada 
qualidade em ciência e tecnologia. 

     

16. As organizações que financiam a investigação científica devem consultar os 
cientistas para decidirem quais os tópicos de investigação a financiar. 

     

17.Se for claro que uma dada investigação comporta implicações negativas ou riscos 
associados, então os cientistas têm o dever de a cancelar. 

     

18. Quando os cientistas são obrigados a divulgar os detalhes da sua investigação, 
deixam de ter liberdade académica. 

     

19. O currículo de ciências das escolas deve incluir tópicos como o modo como a 
ciência resolve os problemas da sociedade. 

     

20. Um cientista que necessita de pessoas que “trabalhem contra o relógio” não deve 
contratar mulheres com filhos pequenos. 

     

21. Mulheres e homens devem ter iguais direitos e responsabilidade na investigação 
científica. 

     

22. Uma das funções do governo é prevenir práticas danosas ou não éticas na 
investigação e inovação. 

     

23. Os cientistas têm a obrigação de disponibilizar a todos os resultados das suas 
investigações. 

     

24. O governo não deve determinar quais os tópicos de investigação mais 
importantes em detrimentos de outros. 

     

 



Segunda parte 

 1- Nunca 2- Raramente 3- às vezes 4- frequentemente 5- sempre 

25. Com que frequência participaste, nas aulas de ciências, em discussões sobre 
questões éticas da ciência e da sociedade? (por exemplo: “Devemos desenvolver 
novas tecnologias nucleares?” ou “Quais os riscos e benefícios da nanotecnologia?” 

     

 

26. Quais as questões éticas relacionadas com ciência e sociedade que consideras mais relevantes no que respeita ao desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito da: 

o Ciência Polar; 
o Extensão da Plataforma Continental Portuguesa; 
o Biotecnologia e Bioética; 
o Energia e radiação; 
o Geoengenharia Climática. 

 

Terceira Parte 
Por favor, indica o teu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações (1-discordo completamente; 2- discordo; 3- não concordo nem discordo; 4- 
concordo; 5- concordo completamente) 
 1- discordo 

completamente 
2- discordo 3- não concordo 

nem discordo 
4- concordo 5- concordo 

completamente 

27. Sou capaz de planear e construir uma exposição científica atual e importante.      

28. Planear e construir uma exposição científica é algo que me motiva.      

29. O desenvolvimento de uma exposição científica sobre um determinado tema 
permite-me aprender mais sobre esse tema. 

     

30. A construção de uma exposição científica melhora o relacionamento entre os 
alunos. 

     

31. A construção de uma exposição científica melhora o relacionamento entre os 
alunos e  professor 

     

32. As TIC (tecnologias de informação e comunicação) são uma boa ferramenta 
para ajudar a desenvolver exposições científicas. 

     

33. Sou capaz de desenvolver exposições científicas como forma de alertar a 
comunidade para temas científicos importantes e atuais. 

     

34. Através do desenvolvimento de exposições científicas sou capaz de 
influenciar as decisões e os comportamentos de outros cidadãos sobre questões 
relacionadas com a ciência, a tecnologia e o ambiente. 

     

 



Quarta Parte 
Por favor, indica o teu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações (1- discordo completamente; 2- discordo; 3- não concordo nem discordo; 
4- concordo; 5- concordo completamente) 
 1- discordo 

completamente 
2- discordo 3- não concordo 

nem discordo 
4- concordo 5- concordo 

completamente 

35. Nas aulas de ciências discuto sobre problemas atuais e como esses 
problemas afetam a minha vida. 

     

36. Nas aulas de ciências desenvolvo competências que me permitem 
desempenhar um papel mais ativo na sociedade. 

     

37. Nas aulas de ciências sou encorajado a fazer questões.      

38. Nas aulas de ciências desenvolvo projetos que considero importantes e 
socialmente relevantes. 

     

39. Nas aulas de ciências aprendo a agir de forma socialmente responsável.      

40. Nas aulas de ciências aprendo a respeitar as opiniões dos meus colegas.      

41. Nas aulas de ciências aprendo formas de influenciar as decisões dos cidadãos 
sobre questões sociais relacionadas com a ciência, a tecnologia e o ambiente. 

     

42. Nas aulas de ciências sou responsável por iniciativas que me permitem 
influenciar as decisões dos cidadãos sobre problemas sociais relacionadas com a 
ciência , a tecnologia e o ambiente. 

     

 

Muito obrigado pela tua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

(PROFESSORES) Questionário para medir as atitudes em relação à Investigação e Inovação na sociedade atual. 

Este questionário tem como finalidade investigar as atitudes de professores, alunos e cientistas no que respeita ao papel da investigação e inovação na sociedade atual. 

De modo a garantir o teu anonimato e podermos estabelecer uma correspondência entre as respostas, faremos uso de um código específico e individual. 

 

4. Por favor, preenche o teu código individual: 

Primeira letra do primeiro nome da sua mãe ________ 

A segunda letra do seu nome ________ 

O número do mês do seu aniversário _________ 

 
5. Género:  

o Masculino  

o Feminino 

 
6. Indique o(s) nível(is) de ensino que leciona 

o 2.ºCEB 

o 3º CEB 

o Secundário 

 

7. Quantos anos de experiência docente tem?  ___________ 

 

8. Indique as suas habilitações académicas: 

o Bacharelato 

o Licenciatura 

o Mestrado 

o Doutoramento 

 

 

 

 

 



 

 

Primeira parte 

Por favor, indica o teu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações (1- discordo completamente; 2- discordo; 3- não concordo nem discordo; 

4- concordo; 5- concordo completamente).  

 1- discordo 
completamente 

2- discordo 3- não concordo 
nem discordo 

4- concordo 5- concordo 
completamente 

1. Os cientistas devem dar palestras sobre o seu trabalho nas aulas de ciências.      

2. Os cientistas devem publicar os resultados das suas investigações apenas para 
outros cientistas. 

     

3. Não há problema se um cientista do sexo masculino preferir contratar estudantes 
do sexo masculino ao invés de estudantes do sexo feminino, ainda que ambos 
tenham as mesmas qualificações. 

     

4. Os cientistas devem apresentar as suas investigações ao público em geral em 
palestras abertas ao público. 

     

5. De forma a poderem decidir sobre os temas a investigar, os cientistas devem 
consultar os representantes da comunidade, tais como os cidadãos que trabalham 
para a proteção da natureza, direitos humanos e direitos do consumidor. 

     

6. Os cientistas devem focar-se apenas em fazer investigação e não devem dedicar o 
seu tempo a promover a aprendizagem nas escolas. 

     

7. As pessoas que criam produtos não têm a necessidade de pensar acerca dos 
possíveis riscos associados a tais produtos. 

     

8. Os cientistas devem relatar as suas descobertas ao governo, ainda que não sejam 
obrigados a fazê-lo. 

     

9. Os industriais que desenvolvem produtos tecnológicos, tais como novos 
telemóveis e aplicações para computadores, devem ser convidados a dar palestras 
sobre o seu trabalho nas escolas. 

     

10. O governo, as empresas e as organizações não governamentais não partilham dos 
mesmos valores e para isso não podem trabalhar em conjunto. 

     

11. Os cientistas devem tentar equilibrar o número de homens e mulheres nas suas 
equipas de investigação. 

     

12. A comunidade científica e a comunidade empresarial não podem trabalhar em 
conjunto porque estão motivadas por interesses diferentes. 

     

13. Os cientistas devem dispender parte do seu orçamento para a investigação na 
divulgação online da sua investigação, de modo gratuito e em livre acesso. 

     

14. O governo deve regulamentar as instituições de investigação científica.      

15. Ter elevados padrões éticos pode ajudar a garantir resultados de elevada 
qualidade em ciência e tecnologia. 

     



16. As organizações que financiam a investigação científica devem consultar os 
cientistas para decidirem quais os tópicos de investigação a financiar. 

     

17.Se for claro que uma dada investigação comporta implicações negativas ou riscos 
associados, então os cientistas têm o dever de a cancelar. 

     

18. Quando os cientistas são obrigados a divulgar os detalhes da sua investigação, 
deixam de ter liberdade académica. 

     

19. O currículo de ciências das escolas deve incluir tópicos como o modo como a 
ciência resolve os problemas da sociedade. 

     

20. Um cientista que necessita de pessoas que “trabalhem contra o relógio” não deve 
contratar mulheres com filhos pequenos. 

     

21. Mulheres e homens devem ter iguais direitos e responsabilidade na investigação 
científica. 

     

22. Uma das funções do governo é prevenir práticas danosas ou não éticas na 
investigação e inovação. 

     

23. Os cientistas têm a obrigação de disponibilizar a todos os resultados das suas 
investigações. 

     

24. O governo não deve determinar quais os tópicos de investigação mais 
importantes em detrimentos de outros. 

     

 

Segunda parte 

 1- discordo 
completamente 

2- discordo 3- não concordo 
nem discordo 

4- concordo 5- concordo 
completamente 

25. Cada um dos seguintes grupos pode assumir diferentes graus de 
responsabilidade nas consequências da investigação e da inovação na 
sociedade e no ambiente. 
 

     

 

Num mundo ideal, qual o grau de responsabilidade que cada um destes grupos deve assumir? 

 1 
 grau muito 

reduzido 

2 
Grau reduzido 

3 
Grau nem reduzido 

nem elevado 

4 
Grau elevado 

5 
Grau mito 

elevado 

Governo      

Instituições Académicas      

Cientistas      

Educadores      



Organizações Ambientais      

Músicos      

Organizações Não Governamentais      

Consumidores      

Empresas      

Media impresso e eletrónico      

26. No seu país, atualmente, qual o grau de responsabilidade que cada um dos grupos anteriores tem? 

 1 
 grau muito 

reduzido 

2 
Grau reduzido 

3 
Grau nem reduzido 

nem elevado 

4 
Grau elevado 

5 
Grau mito 

elevado 

Governo      

Instituições Académicas      

Cientistas      

Educadores      

Organizações Ambientais      

Músicos      

Organizações Não Governamentais      

Consumidores      

Empresas      

Media impresso e eletrónico      

 

 1- Nunca 2- Raramente 3- às vezes 4- 
frequentemente 

5- sempre 

27. Com que frequência participou, nas aulas de ciências, em discussões sobre 
questões éticas da ciência e da sociedade? 

     

28. Com que frequência participou em aulas ou workshops sobre questões éticas da 
ciência e sociedade? 

     

29. Com que frequência lecionou sobre questões éticas relacionadas com ciência e 
sociedade? 

     

30. Quais as questões éticas relacionadas com ciência e sociedade que consideras mais relevantes no que respeita ao desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito da: 

o Ciência Polar; 
o Extensão da Plataforma Continental Portuguesa; 
o Biotecnologia e Bioética; 
o Energia e radiação; 
o Geoengenharia Climática. 

Muito obrigado pela tua colaboração!



Anexo 3 

Questionário de opinião do módulo “Vacinar ou não Vacinar?” (IBSE+Web 2.0+IIR) | alunos 

Este questionário não é nenhum teste e não pretende avaliar os teus conhecimentos. Pretendo apenas saber a 

tua opinião sobre as atividades realizadas nas aulas de Ciências Naturais. A tua resposta é muito importante 

para eu melhorar as minhas aulas. Logo, por favor, responde de forma cuidadosa! 

 

1. Durante esta atividade, notaste alguma diferença no meu comportamento como professora? 

o sim 
o não  

Explica a tua opinião 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Apreciação da atividade 

1. Indica quais os aspetos interessantes desta atividade. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Na tua opinião, como se poderia melhorar esta atividade? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Construção de conhecimento (aprendizagem) 

1. O que aprendeste com esta atividade? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Indica as vantagens e as desvantagens deste tipo de atividade para a tua aprendizagem. 

Vantagens:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Desvantagens:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Apreciação da ferramenta: PUBLISHER 

 

1. Na tua opinião, quais são os aspetos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. E quais os aspetos menos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. De que forma(s) consideras que esta ferramenta facilitou a tua aprendizagem? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Apreciação da ferramenta: WINDOWSMOVIEMAKER 

1. Na tua opinião, quais são os aspetos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. E quais os aspetos menos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. De que forma(s) consideras que esta ferramenta facilitou a tua aprendizagem? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela tua colaboração. 

 



Questionário de opinião do módulo “Portugal é mais Mar?” (IBSE+Web 2.0+IIR) | alunos 

Este questionário não é nenhum teste e não pretende avaliar os teus conhecimentos. Pretendo apenas saber a 

tua opinião sobre as atividades realizadas nas aulas de Ciências Naturais. A tua resposta é muito importante 

para eu melhorar as minhas aulas. Logo, por favor, responde de forma cuidadosa! 

 

2. Durante esta atividade, notaste alguma diferença no meu comportamento como professora? 

o sim 
o não  

Explica a tua opinião 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Apreciação da atividade 

3. Indica quais os aspetos interessantes desta atividade. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Na tua opinião, como se poderia melhorar esta atividade? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Construção de conhecimento (aprendizagem) 

3. O que aprendeste com esta atividade? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Indica as vantagens e as desvantagens deste tipo de atividade para a tua aprendizagem. 

Vantagens:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Desvantagens:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Apreciação da ferramenta: POPPLET 

 

4. Na tua opinião, quais são os aspetos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. E quais os aspetos menos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. De que forma(s) consideras que esta ferramenta facilitou a tua aprendizagem? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Apreciação da ferramenta: GLOGSTER 

 

4. Na tua opinião, quais são os aspetos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. E quais os aspetos menos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. De que forma(s) consideras que esta ferramenta facilitou a tua aprendizagem? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Obrigada pela tua colaboração. 

 



Questionário de opinião do módulo “Degelo vs Erosão: Qual a relação?” (IBSE+Web 2.0+IIR)  

Este questionário não é nenhum teste e não pretende avaliar os teus conhecimentos. Pretendo apenas saber a 

tua opinião sobre as atividades realizadas nas aulas de Ciências Naturais. A tua resposta é muito importante 

para eu melhorar as minhas aulas. Logo, por favor, responde de forma cuidadosa! 

 

3. Durante esta atividade, notaste alguma diferença no meu comportamento como professora? 

o sim 
o não  

Explica a tua opinião 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Apreciação da atividade 

5. Indica quais os aspetos interessantes desta atividade. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Na tua opinião, como se poderia melhorar esta atividade? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Construção de conhecimento (aprendizagem) 

5. O que aprendeste com esta atividade? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Indica as vantagens e as desvantagens deste tipo de atividade para a tua aprendizagem. 

Vantagens:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Desvantagens:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



Apreciação da ferramenta: GLOGSTER 

 

7. Na tua opinião, quais são os aspetos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. E quais os aspetos menos interessantes desta ferramenta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. De que forma(s) consideras que esta ferramenta facilitou a tua aprendizagem? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela tua colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Guião ENTREVISTA (ALUNOS) 

 

1. Que tipo de impacto social poderão ter as atividades que realizaram? 

2. Quais as relações entre as atividades que realizaram e o vosso papel como cidadãos? 

3. Quais foram as aprendizagens que esta atividade te proporcionou no âmbito da Investigação e 

Inovação responsáveis (IIR)? 

 

Guião ENTREVISTA (PROFESSORES) 

Implementação dos Módulos 

1. Quais os aspetos positivos desta atividade? 

2. Quais as dificuldades sentidas na implementação, em sala de aula, dos módulos? 

3. Que modificações/alterações introduziria nos módulos? 

Reação dos alunos 

1. Quais as reações dos alunos durante o desenvolvimento das atividades?  

2. Qual foi o grau de satisfação dos alunos no decorrer das atividades? 

3. Que aprendizagens (conhecimentos, capacidades e atitudes) os alunos fizeram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Transcrição da entrevista alunos 9º ano 

9A Módulo “Vacinar ou não Vacinar?”  

1. Que tipo de impacto social poderão ter as atividades que realizaram? 

A19A- Conseguimos fornecer mais informação sobre as vacinas às pessoas através dos 

panfletos, dos vídeos e da exposição. 

A29A- Chamando a atenção das pessoas sobre o assunto. 

2. Quais as relações entre as atividades que realizaram e o vosso papel como cidadãos? 

A29A- Enquanto cidadãos temos o direito de saber como e o que devemos investir ou não na 

nossa saúde. Ao fazer este estudo permitiu-nos adquiri essa informação não só como 

estudantes mas também como cidadãos. 

Prof- mas divulgaram? 

A29A- as atividades que realizamos serviram para tomar conhecimento, permitiu-nos adquirir 

maior conhecimento sobre o tema, logo temos que informar os restantes cidadãos 

Prof. Como é que o conseguiram? 

A29A-pesquisando 

Prof.- Como é que informaram os outros? 

A39A- Através dos nossos panfletos, vídeos e da exposição interativa, coisas que chamaram a 

atenção da população, dos outros. 

3.Quais foram as aprendizagens que esta atividade te proporcionou no âmbito da 

Investigação e Inovação responsáveis (IIR)? 

A49A- Quanto á igualdade de género vimos que não existe muita igualdade entre cientistas 

homens e mulheres, porque a maioria são homens.  

A19A- Mas com a nossa pesquisa verificamos que também existem mulheres e portuguesas. 

A ciência devia apostar mais nas cientistas mulheres e que são tão boas como os homens. 

A59A- não existe muita ética, alguns laboratórios inventam epidemias. 

A69A- pandemias falseadas para venderem vacinas e medicamentos e tirarem lucro disso, não 

é correto. 

A39A- também aprendemos que se deve envolver todos os cidadão sobre a temática das 

vacinas, através de campanhas de sensibilização, internet, jornais, TV 



A79A- Também vimos que existem sites onde os alunos podem fazer pesquisa sobre as 

vacinas mas não são muito específico e explícitos, existe o que se deve pesquisar sobre o 

assunto. 

A59A- Todos devem ter livre acesso às investigações que se fazem sobre as vacinas, assim 

como devem ser publicados qualquer tipo de estudos que se façam para que nós tenhamos 

conhecimento sobre o que tomamos. Deverá haver sites informativos com tudo para que todos 

os cidadãos tenham acesso e ver. 

Prof. – Há livre acesso? 

A59A- sim 

Prof.- Todas as investigações no âmbito das vacinas são publicadas em livre acesso? 

A59A- Nem todas, mas deviam ser todas. 

A89A- o governo também tem que ter um papel importante na investigação. Acho importante 

o governo apoiar a investigação porque é para o benefício da sociedade. O PNV é muito 

importante e o site DGS também e são da responsabilidade do governo, as vacinas são muito 

importantes para a sociedade sem elas poderiam-se desenvolver muitas doenças que assim são 

evitadas. 

9B Módulo “Vacinar ou não Vacinar?”  

1. Que tipo de impacto social poderão ter as atividades que realizaram? 

A19B- acho que é importante para sensibilizar as pessoas, ficarem mais informadas sobre as 

vacinas 

Prof.- é só a informação que interessa passar? Os vossos panfletos vídeos e a exposição pode 

ter mudado a opinião de alguém sobre o assunto? 

A29B- achamos que sim, fornecemos muita informação sobre as vacinas. 

2. Quais as relações entre as atividades que realizaram e o vosso papel como cidadãos? 

A19B- Com a nossa exposição as pessoas podem aprender mais sobre o assunto 

A29B- podem saber mais, o que são o que fazem, riscos e benefícios. 

A39B- e também divulgar o trabalho dos cientistas sobre a investigações que tivemos acesso. 

3.Quais foram as aprendizagens que esta atividade te proporcionou no âmbito da 

Investigação e Inovação responsáveis (IIR)? 

A19B- a governação permite vacinas gratuitas e universais, se assim não fosse muitos não as 

poderiam levar. 



A39B- também é importante que haja livre acesso às investigações para que todos 

conhecermos bem os riscos e os benefícios da vacinas. 

A19B- pois porque vimos que há antivacinistas, acham que as vacinas fazem mal e podem por 

em riscos os outros. 

A49B- temos um papel importante na IIR, temos que nos envolver para o bem do nosso 

futuro 

Prof.- Temos que ter conhecimento sobre a investigação que está a ser feita? 

A49B- Sim, é importante que nos envolvamos. 

 

9C Módulo “Vacinar ou não Vacinar?”  

1. Que tipo de impacto social poderão ter as atividades que realizaram? 

A19C-Não sei  

A29C-As atividades realizadas podem ajudar a população e os alunos de outras turmas a 

perceber a importância da vacinação, mas também os seus riscos. 

2. Quais as relações entre as atividades que realizaram e o vosso papel como cidadãos? 

A29C-Como cidadãos é nosso dever contribuir para uma sociedade mais justo e com 

melhores meios de saúde. 

A39C--As atividades realizadas ajudaram me a perceber a importância de informar os outros 

sobre a importância da vacinação, para lhes proporcionar mais bem- estar. 

 

3.Quais foram as aprendizagens que esta atividade te proporcionou no âmbito da 

Investigação e Inovação responsáveis (IIR)? 

A39C-Aprendi muita coisa nova, nomeadamente os tipos de vacina que existem e 

respectiva importância de uma investigação responsável nesta área, é a vida da 

humanidade que está em causa. 

A 29C-Estas atividades sobre a vacinação ajudam os cidadãos a perceber melhor a 

importância das vacinas na sua saúde. 

A39C- Proporcionou um bom ambiente para aprender mais sobre vacinas e sobre o futuro da 

medicina e a importância da investigação e da inovação transparente nesta área da saúde. 

 

 

 

 



Transcrição entrevista alunos 8º ano 

8A Módulo “Portugal é mais Mar”| Módulo “Degelo e Erosão: qual a relação?” 

1. Que tipo de impacto social poderão ter as atividades que realizaram? 

A18A- Dar a conhecer aos outros estes temas, projetos de investigação 

2. Quais as relações entre as atividades que realizaram e o vosso papel como cidadãos? 

A28A-Nós dinamizamos uma exposição científica em que mostramos às pessoas a 

importância de se conhecer o mar e o projeto Portugal é mais mar. 

A38A- Sensibilizar as pessoas para terem uma atitude mais responsável e sobre a importância 

desta investigação no futuro do nossso país. 

A48A- Explicámos às pessoas que como os recursos terrestres estão a ser sobreexplorados 

uma alternativa futura são a exploração dos recursos dos fundos dos mares. 

3. Quais foram as aprendizagens que esta atividade te proporcionou no âmbito da 

Investigação e Inovação responsáveis (IIR)? 

A18A- Existem tanto homens como mullheres envolvidas nas investigações  

A58A- Toda a população tem que ser envolvida nos projetos de investigação 

Prof- e como se consegue i sso? 

A58A- palestras, noticias 

A6- O governo tem que patrocionar e apoiar as equipas envolvidas neste tipo de projetos 

A68A- E tem que haver cuidados éticos nestas investigações. 

A38A- os resultados devem ser acessíveis a todos. Encontramos nos próprios sites destes 

projetos algumas publicações. 

A58A- e também encontramos sites que tratam dos temas destes projetos com atividades para 

os alunos. 

8B Módulo “Portugal é mais Mar?” 

1. Que tipo de impacto social poderão ter as atividades que realizaram? 

A18B- dar a conhecer aos outros o que é a ZEE e que com o alargamento da sua plataforma 

continental, Portugal pode passar a ter jurisdição de uma área onde pode existir petróleo e gás 

natural. 

A28B- fazer com que as pessoas percebam que o mar é mais do que a praia, o peixe e as rotas 

marítimas. 



A38B- chamar a atenção para a preservação e gestão dos recursos marítimos é importante que 

Portugal tenha um sistema eficaz de vigia e controlo das atividades. 

2. Quais as relações entre as atividades que realizaram e o vosso papel como cidadãos? 

A28B- revelar que os fundo s marinhos escondem recursos preciosos  e microorganismos 

utilizados na produção de cosméticos e de medicamentos 

A48B- ou no tratamento de doenças, como o cancro 

A58B- dar a conhecer á população que existe um robot , o ROV que ajuda os cientistas nesta 

investigação. 

A18B- alertar para os riscos destas investigações,  aumento da poluição marinha, alteração de 

habitats 

3. Quais foram as aprendizagens que esta atividade te proporcionou no âmbito da 

Investigação e Inovação responsáveis (IIR)? 

A18B- conhecer as caraterísticas geológicas do fundo do mar que vão ajudar ao crescimento, 

à inovação e capacidade de atrair recursos. 

8C Módulo “Degelo e Erosão: Qual a relação?” 

1. Que tipo de impacto social poderão ter as atividades que realizaram? 

A18E- Informar os outros sobre o que aprendemos para que haja um  maior cuidado com  o 

nosso planeta. 

2. Quais as relações entre as atividades que realizaram e o vosso papel como cidadãos? 

A28E- Sensibilizar as pessoas para terem uma atitude mais responsável e sobre a importância 

da investigação polar no futuro do nosso país. 

3. Quais foram as aprendizagens que esta atividade te proporcionou no âmbito da 

Investigação e Inovação responsáveis (IIR)? 

A18E: Todos devíamos ter noção da importância da ciência polar , ter acesso ao tipo de 

investigação e aos resultados da investigação , pois só assim ganhávamos maior consciência 

ambiental. 

 

 

 

 



Anexo 6 

Quadro 4.3 Análise mapas de conceitos da turma 9A - Módulo “Vacinar ou não Vacinar?” 

 



Quadro 4.4 Análise mapas de conceitos da turma 9B - Módulo “Vacinar ou não Vacinar?” 

 



Quadro 4.5 Análise mapas de conceitos da turma 9C - Módulo “Vacinar ou não Vacinar?” 

 



Quadro 4.6 Análise mapas de conceitos da turma 8A– Módulo “Portugal é mais Mar?” 

 



Quadro 4.7 Análise mapas de conceitos da turma 8B – Módulo “Portugal é mais Mar?” 

 



Quadro 4.8 Análise mapas de conceitos da turma 8A – Módulo “Erosão e Degelo: Qual a relação?” 

 



Quadro 4.9 Análise mapas de conceitos da turma 8C – Módulo “Erosão e Degelo: Qual a relação?” 



Anexo 7 

Exposição científica da turma 9A Módulo “Vacinar ou não vacinar?” 

 

 

 



Exposição científica da turma 9B Módulo “Vacinar ou não vacinar?” 

 

 



Trabalhos finais da turma 9C Módulo “Vacinar ou não vacinar?” 

 

 



 





 



 



Trabalhos finais da turma 8A Módulo “Portugal é mais Mar?” 

 

 

 



Trabalhos finais da turma 8B Módulo “Portugal é mais Mar?” 

 

 



 

 



Trabalhos finais da turma 8A Módulo “Degelo vs Erosão: Qual a relação?” 

 

 

 



 

 



 

 

 



Trabalhos finais da turma 8C Módulo “Degelo vs Erosão: Qual a relação?” 

 

 



 

 

 



ANEXO 8 

Análise dos dados do questionário IIR aos alunos 

TURMA 8A 

As tabelas de resultados da aplicação do teste t para as médias de duas amostras emparelhadas 

relativamente às questões da 1ª parte do inquérito foram as seguintes: 

Questão 1 

  pré pós 

Média 3,773 4,409 

Variância 0,851 0,920 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson 0,487 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 21 
 Stat t -3,130 
 P(T<=t) uni-caudal 0,003 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,005 
 t crítico bi-caudal 2,080 
 

 

 

Questão 9 

  pré pós 

Média 3,409 3,818 

Variância 0,729 0,918 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,561 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 21 
 Stat t -2,247 
 P(T<=t) uni-caudal 0,018 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,036 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

 

Questão 21 

  pré pós 

Média 4,409 4,864 

Variância 0,634 0,123 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,039 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 21 
 Stat t -2,485 
 



P(T<=t) uni-caudal 0,011 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,021 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

 

Em relação às questões referentes à 3ª parte do inquérito as tabelas dos resultados da aplicação do 

teste t foram as seguintes: 

Questão 27 Questão 30 

  pré pós 

Média 3,409 4,091 

Variância 0,729 0,658 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,425 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -3,578 
 P(T<=t) uni-caudal 0,001 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,002 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

  pré pós 

Média 3,455 4,045 

Variância 0,736 0,522 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,196 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -2,751 
 P(T<=t) uni-caudal 0,006 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,012 
 t crítico bi-caudal 

 2,080   
 

Questão 34 

  pré pós 

Média 3,500 3,955 

Variância 0,548 0,617 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,287 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 21 
 Stat t -2,339 
 P(T<=t) uni-caudal 0,015 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,029 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

 

Tabelas dos resultados dos testes t aplicados às questões da 4ª e última parte do questionário foram 

as seguintes: 

Questão 35 Questão 36 

  pré pós 

Média 3,136 4,091 

Variância 0,790 0,468 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  -0,100 
 

  pré pós 

Média 3,364 4,182 

Variância 0,623 0,251 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,066 
 



Hipótese de diferença de 
média 0 

 gl 21 
 Stat t -3,813 
 P(T<=t) uni-caudal 0,001 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,001 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

Hipótese de diferença de 
média 0 

 gl 21 
 Stat t -4,231 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

 

 

Questão 37 Questão 38 

  pré pós 

Média 3,000 3,818 

Variância 0,476 0,442 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,208 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -4,500 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

  pré pós 

Média 3,273 4,045 

Variância 0,589 0,426 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,164 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -3,930 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,001 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

 

Questão 39 Questão 40 

  pré pós 

Média 3,591 4,091 

Variância 1,206 0,848 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,509 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -2,318 
 P(T<=t) uni-caudal 0,015 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,031 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

  pré pós 

Média 3,636 4,045 

Variância 0,814 0,617 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  0,562 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -2,409 
 P(T<=t) uni-caudal 0,013 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,025 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

 

Questão 41 Questão 42 

  pré pós 

Média 3,409 4,000 

Variância 0,539 0,381 

Observações 22 22 

  pré pós 

Média 3,545 4,045 

Variância 0,641 0,331 

Observações 22 22 



Correlação de Pearson  0,105 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -3,052 
 P(T<=t) uni-caudal 0,003 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,006 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

Correlação de Pearson  0,150 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 21 
 Stat t -2,569 
 P(T<=t) uni-caudal 0,009 
 t crítico uni-caudal 1,721 
 P(T<=t) bi-caudal 0,018 
 t crítico bi-caudal 2,080   

 

 

TURMA 8B 

As tabelas de resultados da aplicação do teste t para as médias de duas amostras emparelhadas 

relativamente às questões da 1ª parte do inquérito foram as seguintes: 

Questão 1 Questão 5 

  pré pós 

Média 3,563 4,375 

Variância 0,396 0,383 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,107 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 Gl 15 
 Stat t -3,896 
 P(T<=t) uni-caudal 0,001 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,001 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 

  pré pós 

Média 4,375 3,500 

Variância 0,250 0,400 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,211 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 15 
 Stat t 4,869 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 

 

Questão 9 Questão 13 

  pré pós 

Média 3,125 3,688 

Variância 0,783 0,896 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,368 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 15 
 Stat t -2,183 
 P(T<=t) uni-caudal 0,023 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,045 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 

  pré pós 

Média 2,750 3,438 

Variância 1,000 0,529 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,252 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 15 
 Stat t -2,551 
 P(T<=t) uni-caudal 0,011 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,022 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 

 



Questão 14 Questão 15 

  pré pós 

Média 4,500 3,750 

Variância 0,400 0,333 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  -0,365 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 15 
 Stat t 3,000 
 P(T<=t) uni-caudal 0,004 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,009 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 

  pré pós 

Média 3,563 4,375 

Variância 0,250 0,529 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,115 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 15 
 Stat t 3,896 
 P(T<=t) uni-caudal 0,001 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,001 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 

 

A tabela do teste t aplicado à 25ª questão da 2ª parte do questionário é a seguinte: 

  pré pós 

Média 2,000 3,438 

Variância 0,533 0,396 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,435 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 15 
 Stat t -7,904 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 
Relativamente às questões referentes à 3ª parte do inquérito as tabelas dos resultados da aplicação 

do teste t foram as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas dos resultados dos 

Questão 30 

  pré pós 

Média 3,500 4,000 

Variância 0,667 0,400 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,387 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 15 
 Stat t -2,449 
 P(T<=t) uni-caudal 0,014 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,027 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 



testes t aplicados às questões da 4ª e última parte do questionário foram as seguintes: 

Questão 41 

  pré pós 

Média 3,188 3,875 

Variância 0,696 0,250 

Observações 16 16 

Correlação de Pearson  0,220 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 15 
 Stat t -3,149 
 P(T<=t) uni-caudal 0,003 
 t crítico uni-caudal 1,753 
 P(T<=t) bi-caudal 0,007 
 t crítico bi-caudal 2,131   

 

 

TURMA 8C 

As tabelas de resultados da aplicação do teste t relativamente às questões da 1ª parte do inquérito 

foram as seguintes: 

Questão 2 Questão 4 

  pré pós 

Média 2,471 1,588 

Variância 0,382 1,890 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,389 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,867 
 P(T<=t) uni-caudal 0,006 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,011 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

  pré pós 

Média 3,765 4,294 

Variância 0,566 0,346 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,166 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,496 
 P(T<=t) uni-caudal 0,012 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,024 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

Questão 5 Questão 13 

  pré pós 

Média 3,353 3,941 

Variância 0,309 0,743 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  -0,215 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t 2,163 
 P(T<=t) uni-caudal 0,023 
 

  pré pós 

Média 3,353 3,824 

Variância 0,743 0,154 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,565 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,704 
 P(T<=t) uni-caudal 0,008 
 



t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,046 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,016 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

Questão 19 Questão 23 

  pré pós 

Média 3,471 4,294 

Variância 0,515 0,346 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,540 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -5,339 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

  pré pós 

Média 3,412 4,118 

Variância 1,382 0,360 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,104 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,304 
 P(T<=t) uni-caudal 0,017 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi caudal 0,035 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

A tabela do teste t aplicado à 25ª questão da 2ª parte do questionário é a seguinte: 

  pré pós 

Média 1,941 3,000 

Variância 0,934 0,375 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,317 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 16 
 Stat t -4,518 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

Questão 27 Questão 30 

  pré pós 

Média 2,941 3,529 

Variância 0,684 0,390 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,427 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 Gl 16 
 Stat t -3,050 
 P(T<=t) uni-caudal 0,004 
 

  pré Pós 

Média 3,294 4,235 

Variância 0,846 0,566 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  -0,016 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -3,241 
 P(T<=t) uni-caudal 0,003 
 



t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,008 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,005 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

Questão 31 Questão 32 

  pré pós 

Média 3,941 4,353 

Variância 0,184 0,493 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,281 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,384 
 P(T<=t) uni-caudal 0,015 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,030 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

  pré pós 

Média 3,471 4,000 

Variância 1,265 0,375 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,545 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,314 
 P(T<=t) uni-caudal 0,017 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,034 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

Questão 33 

  pré pós 

Média 3,294 3,824 

Variância 0,721 0,279 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  -0,016 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,167 
 P(T<=t) uni-caudal 0,023 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,046 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

As tabelas dos resultados dos testes t aplicados às questões da 4ª e última parte do questionário 

foram as seguintes: 

Questão 35 Questão 36 

  pré pós 

Média 3,000 3,706 

Variância 0,750 0,346 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  0,368 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 Gl 16 
 

  pré pós 

Média 3,176 3,824 

Variância 0,779 0,279 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  -0,197 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 16 
 



Stat t -3,429 
 P(T<=t) uni-caudal 0,002 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,003 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

Stat t -2,393 
 P(T<=t) uni-caudal 0,015 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,029 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

Questão 40 

  pré pós 

Média 3,882 4,294 

Variância 0,360 0,221 

Observações 17 17 

Correlação de Pearson  -0,091 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 16 
 Stat t -2,135 
 P(T<=t) uni-caudal 0,024 
 t crítico uni-caudal 1,746 
 P(T<=t) bi-caudal 0,049 
 t crítico bi-caudal 2,120   

 

 

 

TURMA 9A 

As tabelas de resultados da aplicação do teste t para as médias de duas amostras emparelhadas 

relativamente às questões da 1ª parte do inquérito foram as seguintes: 

Questão 3 Questão 13 

  pré pós 

Média 2,920 1,840 

Variância 0,910 0,723 

Observações 25 25 

Correlação de Pearson  0,035 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 Gl 24 
 Stat t 4,301 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,711 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,064   

 

  pré pós 

Média 3,240 3,760 

Variância 0,940 0,440 

Observações 25 25 

Correlação de Pearson  -0,036 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 24 
 Stat t -2,177 
 P(T<=t) uni-caudal 0,020 
 t crítico uni-caudal 1,711 
 P(T<=t) bi-caudal 0,040 
 t crítico bi-caudal 2,064   

 

 

Questão 20 Questão 22 

  pré pós 

Média 3,280 2,800 

  pré pós 

Média 3,640 4,040 



Variância 1,043 1,083 

Observações 25 25 

Correlação de Pearson  0,447 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 24 
 Stat t 2,213 
 P(T<=t) uni-caudal 0,018 
 t crítico uni-caudal 1,711 
 P(T<=t) bi-caudal 0,037 
 t crítico bi-caudal 2,064   

 

Variância 0,490 0,290 

Observações 25 25 

Correlação de Pearson  0,040 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 24 
 Stat t -2,309 
 P(T<=t) uni-caudal 0,015 
 t crítico uni-caudal 1,711 
 P(T<=t) bi-caudal 0,030 
 t crítico bi-caudal 2,064   

 

 

Questão 23 

  pré pós 

Média 3,200 3,720 

Variância 0,750 0,543 

Observações 25 25 

Correlação de Pearson  -0,039 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 24 
 Stat t -2,243 
 P(T<=t) uni-caudal 0,017 
 t crítico uni-caudal 1,711 
 P(T<=t) bi-caudal 0,034 
 t crítico bi-caudal 2,064   

 

 

Relativamente às questões referentes à 3ª parte do inquérito as tabelas dos resultados da aplicação 

do teste t foram as seguintes: 

Questão 27 

  pré Pós 

Média 3,440 3,800 

Variância 0,673 0,583 

Observações 25 25 

Correlação de Pearson  0,412 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 24 
 Stat t -2,092 
 P(T<=t) uni-caudal 0,024 
 t crítico uni-caudal 1,711 
 P(T<=t) bi-caudal 0,047 
 t crítico bi-caudal 2,064   

 

 



Tabelas dos resultados dos testes t aplicados às questões da 4ª e última parte do questionário foram 

as seguintes: 

 

Questão 38 

  pré pós 

Média 3,600 4,040 

Variância 1,167 0,457 

Observações 25 25 

Correlação de Pearson  0,480 
 Hipótese de diferença de média 0 
 Gl 24 
 Stat t -2,290 
 P(T<=t) uni-caudal 0,016 
 t crítico uni-caudal 1,711 
 P(T<=t) bi-caudal 0,031 
 t crítico bi-caudal 2,064   

 

 

TURMA 9B 

As tabelas de resultados da aplicação do teste t para as médias de duas amostras emparelhadas 

relativamente às questões da 1ª parte do inquérito foram as seguintes: 

Questão 2 Questão 3 

  pré pós 

Média 2,667 2,095 

Variância 0,933 0,690 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,104 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t 2,169 
 P(T<=t) uni-caudal 0,021 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,042 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

  pré pós 

Média 3,048 2,429 

Variância 1,448 0,757 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,266 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t 2,210 
 P(T<=t) uni-caudal 0,019 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,039 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

Questão 4 Questão 6 

  pré pós 

Média 3,714 4,190 

Variância 1,014 0,262 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,208 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 

  pré pós 

Média 2,524 2,000 

Variância 0,962 0,200 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,228 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 



gl 20 
 Stat t -2,118 
 P(T<=t) uni-caudal 0,023 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,047 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

gl 20 
 Stat t 2,447 
 P(T<=t) uni-caudal 0,012 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,024 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

Questão 8 Questão 11 

  pré pós 

Média 3,333 3,810 

Variância 1,033 0,862 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,494 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -2,225 
 P(T<=t) uni-caudal 0,019 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,038 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

  pré pós 

Média 3,190 4,000 

Variância 0,862 1,200 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,639 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -4,250 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,000 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

Questão 14 Questão 23 

  pré pós 

Média 3,143 3,952 

Variância 0,929 0,748 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,249 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -3,302 
 P(T<=t) uni-caudal 0,002 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,004 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

  pré pós 

Média 3,571 3,952 

Variância 0,357 0,548 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,291 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -2,169 
 P(T<=t) uni-caudal 0,021 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,042 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

A tabela do teste t aplicado à 25ª questão da 2ª parte do questionário é a seguinte: 

  pré pós 

Média 2,952 3,333 

Variância 1,148 0,733 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,727 
 Hipótese de diferença de média 0 
 



gl 20 
 Stat t -2,359 
 P(T<=t) uni-caudal 0,014 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,029 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

Em relação às questões referentes à 3ª parte do inquérito as tabelas dos resultados da aplicação do 

teste t foram as seguintes: 

Questão 31 Questão 32 

  pré pós 

Média 3,667 3,952 

Variância 0,533 0,348 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,658 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -2,335 
 P(T<=t) uni-caudal 0,015 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,030 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

  pré pós 

Média 3,524 4,000 

Variância 1,062 0,500 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,343 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -2,118 
 P(T<=t) uni-caudal 0,023 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,047 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

Questão 33 

  pré pós 

Média 3,000 3,524 

Variância 0,400 0,562 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,633 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 20 
 Stat t -3,990 
 P(T<=t) uni-caudal 0,000 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,001 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

Tabelas dos resultados dos testes t aplicados às questões da 4ª e última parte do questionário foram 

as seguintes: 

Questão 35 Questão 36 

  Pré pós   pré pós 



Média 2,905 3,571 

Variância 0,890 0,457 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,325 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -3,162 
 P(T<=t) uni-caudal 0,002 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,005 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

Média 3,333 3,857 

Variância 0,933 0,529 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,569 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -2,950 
 P(T<=t) uni-caudal 0,004 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,008 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

Questão 38 Questão 41 

  pré pós 

Média 3,333 3,810 

Variância 0,933 0,562 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,299 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -2,118 
 P(T<=t) uni-caudal 0,023 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,047 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

  pré pós 

Média 3,524 3,905 

Variância 0,562 0,390 

Observações 21 21 

Correlação de Pearson  0,539 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 20 
 Stat t -2,609 
 P(T<=t) uni-caudal 0,008 
 t crítico uni-caudal 1,725 
 P(T<=t) bi-caudal 0,017 
 t crítico bi-caudal 2,086   

 

 

TURMA 9C 

As tabelas de resultados da aplicação do teste t para relativamente às questões da 1ª parte do 

inquérito foram as seguintes: 

Questão 3 

  pré pós 

Média 2,533 1,733 

Variância 1,695 0,638 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,284 
 Hipótese de diferença de média 0 
 gl 14 
 Stat t 2,347 
 P(T<=t) uni-caudal 0,017 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,034 
 



t crítico bi-caudal 2,145   
 

 

Em relação às questões referentes à 3ª parte do inquérito as tabelas dos resultados da aplicação do 

teste t foram as seguintes: 

Questão 27  Questão 28 

  pré pós 

Média 3,333 4,133 

Variância 1,095 0,267 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  -0,220 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 Gl 14 
 Stat t -2,449 
 P(T<=t) uni-caudal 0,014 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,028 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

  pré pós 

Média 3,600 4,267 

Variância 1,543 0,638 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,475 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 14 
 Stat t -2,320 
 P(T<=t) uni-caudal 0,018 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,036 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

 

Questão 33 Questão 34 

  pré pós 

Média 3,733 4,200 

Variância 0,781 0,600 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,501 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 14 
 Stat t -2,168 
 P(T<=t) uni-caudal 0,024 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,048 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

  pré pós 

Média 3,400 4,067 

Variância 0,543 0,638 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,437 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 14 
 Stat t -3,162 
 P(T<=t) uni-caudal 0,003 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,007 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

 

Tabelas dos resultados dos testes t aplicados às questões da 4ª e última parte do questionário foram 

as seguintes: 

Questão 36 Questão 38 

  pré pós 

Média 3,467 4,400 

Variância 1,410 0,257 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,380 
 Hipótese de diferença de 0 
 

  pré pós 

Média 3,400 4,333 

Variância 1,971 0,381 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,330 
 Hipótese de diferença de 0 
 



média 

gl 14 
 Stat t -3,287 
 P(T<=t) uni-caudal 0,003 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,005 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

média 

gl 14 
 Stat t -2,709 
 P(T<=t) uni-caudal 0,008 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,017 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

 

Questão 39 Questão 42 

  pré pós 

Média 3,867 4,333 

Variância 0,695 0,381 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,509 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 14 
 Stat t -2,432 
 P(T<=t) uni-caudal 0,015 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,029 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

  pré pós 

Média 3,667 4,400 

Variância 0,952 0,257 

Observações 15 15 

Correlação de Pearson  0,289 
 Hipótese de diferença de 

média 0 
 gl 14 
 Stat t -2,955 
 P(T<=t) uni-caudal 0,005 
 t crítico uni-caudal 1,761 
 P(T<=t) bi-caudal 0,010 
 t crítico bi-caudal 2,145   

 

 

 

 


