
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.     

Obrigada pela sua colaboração! 
 

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

Scratch, ao longo do ano lectivo.  

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

1.1 O seu Educando trabalhou 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 |__|                      

 

1.2 O Educando pediu ajuda para trabalhar com o Scratch no computador?    

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

 

1.3  O Educando falou sobre o assunto ao longo do ano?   

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

 

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

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

 

1.5 O Educando partilhou com a família o seu blogue pessoal (caso exista)?   

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

 

1.6  O Educando revelou interesse pelas actividades desenvolvidas com a ferramenta Scratch?   

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

               

1.7  O trabalho desenvolvido nas aulas com esta ferramenta (e outras – por exemplo a criação de 

blogues)  alterou a forma de ocupação dos tempos livres do seu educando?   

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

   No caso de ter respondido sim, como descreveria as alterações? Quanto tempo por dia gastou o 
educando, em média,  no trabalho relacionado com as actividades desenvolvidas nas aulas (Scratch, 
blogues, outras...) 
________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Anexo VIIb 



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 aqui opiniões, ideias, pensamentos, 

sentimentos... relativamente ao trabalho que foi desenvolvido, ao tipo de envolvimento familiar causado 
por esta actividade, à forma como o seu educando reagiu, às consequências e eventuais mudanças 
observadas no seu  educando, na sua relação com a Matemática, com a Escola, com o trabalho 
escolar... e tudo o que lhe parecer importante referir. Quanto mais detalhada a informação, mais útil será 
o seu testemunho para a investigação sobre a importância da utilização de ferramentas tecnológicas, 
como o Scratch, no ensino da Matemática). 
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Mais uma vez, muito obrigada por toda a colaboração prestada! 

 


