
Escola Básica 2,3 de Azeitão  
(Questionário elaborado pela professora Teresa Marques no âmbito da recolha de dados para Tese de 
Mestrado – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa) 
 

5º ano                  Idade: ____                   Feminino                  Masculino  
 

Por favor responde a este questionário. As tuas respostas vão ajudar a perceber como podemos 
melhorar o ensino da Matemática. 

 Obrigada pela tua colaboração! 
 

1. Indica com um X , no quadro seguinte, a frase que melhor descreve  
    a tua relação com a Matemática neste momento. 
 

Adoro Matemática  
Gosto bastante de Matemática  

Gosto de Matemática  

Não gosto de Matemática  

Detesto Matemática  

 
2. Indica as três disciplinas de que mais gostaste este ano. 
 

 
 

 

 
3. Indica as três disciplinas de que menos gostaste este ano. 
 

 

 

 
 
4. Completa, com palavras tuas, as duas afirmações que se seguem. 
 

O que mais gosto de fazer em Matemática é: O que menos gosto de fazer em Matemática é: 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. No quadro que se segue, indica com um  X o que pensas que a Matemática diria sobre ti. 
 

         És um aluno/a   Muito Bom  

         És um aluno/a   Bom  

         És um aluno/a   Médio  

         És um aluno/a   Fraco  

         És um aluno/a   Muito Fraco  

 

6. No quadro abaixo, indica com um X a frase que melhor descreve  

a tua relação com a Resolução de Problemas. 
 

Adoro resolver problemas  
Gosto bastante de resolver problemas  
Gosto de resolver problemas  
Não gosto de resolver problemas  
Detesto resolver problemas  

Explica aqui a razão da tua escolha: 

Explica aqui a razão da tua escolha: 

Explica aqui a razão da tua escolha: 

  

Anexo VIb 



7. Responde às seguintes questões, assinalando com um X a tuas escolha. 

Achas que é importante estudar Matemática? 
  

NÃO |__|                        SIM |__| 
 

Porquê? 
(Escolhe apenas uma opção – aquela que melhor corresponde ao teu pensamento – e explica depois 

a razão da tua escolha) 
 

NÃO: acho que NÃO é  importante estudar 
Matemática porque: 

 SIM: acho que é importante estudar 
matemática porque  
 

|__|Não serve  para o dia a dia  |__|Serve para o dia a dia 
|__|Não ajuda na profissão que se quer ter  |__|Ajuda na profissão que se quer ter 

|__|Não ajuda a saber pensar e compreender  |__|Ajuda a saber pensar e compreender 

|__| Outra:   |__| Outra:  
Justifica a tua escolha:  Justifica a tua escolha: 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.  Escreve uma carta a um ser de outro planeta (um extraterrestre) explicando o que é a 
Matemática. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Mais uma vez, obrigada pela tua colaboração! 


