
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) 
 

Encarregado de Educação:         Idade: ____       Fem. |__|              Masc. |__| 

Nome do Educando: __________________________________________________________ 

 

As respostas a este questionário vão ajudar a perceber como podemos melhorar a motivação 

dos alunos e o ensino da Matemática, recorrendo às tecnologias, e como pode a família ser 

envolvida nesse processo.    Se não se importar de ser contactado futuramente, quer para divulgação 

das actividades quer para responder a algumas questões sobre o trabalho em desenvolvimento, deixe 

aqui o seu endereço de correio electrónico: ____________@__________ ) 

Obrigada pela sua colaboração! 
 

1. Reacções do educando, em casa, ao início do trabalho com o programa Scratch 

(assinalar com uma cruz  nos espaços |__| , e responder por escrito às questões complementares). 
 

 O Educando pediu ajuda para instalar o Scratch no computador?    

             NÃO |__|           SIM |__| ( A quem? ____________________________)               NÃO SEI |__|                      

 

 O Educando falou/fala sobre o assunto?   

            NÃO |__|            SIM |__|   (Pouco|__|      Algumas vezes |__|      Muito|__| )         NÃO SEI |__|                      

 

 O Educando partilhou com a família o blogue da turma GT Scratch?   

            NÃO |__|            SIM |__|                  NÃO SEI |__|                      

  

 O seu Educando trabalha em casa com o Scratch? (A resposta pode resultar de observação 

directa, ou de informação indirecta proveniente de outro membro da família ou do próprio Educando.)  

            NÃO |__|            SIM |__|   (Pouco|__|      Algumas vezes |__|      Muito|__| )        NÃO SEI |__|                      

 

2. Reacção/envolvimento da Família  

 Alguém na família experimentou utilizar a ferramenta Scratch?    

            NÃO |__|            SIM |__| ( Quem? ____________________________)                 NÃO SEI |__|                      
 

                                       Como  foi utilizada? (O que foi feito? O que foi experimentado?) 

 

 

 
 
 

 

3. Observações complementares (Se desejar, deixe no verso desta folha opiniões, ideias, dúvidas, 

sentimentos... relativamente ao trabalho que está a ser desenvolvido, à forma como o seu Educando 

está a reagir e ao tipo de envolvimento familiar causado por esta actividade)  

 

Anexo VIIa 


