
 

Respostas dos alunos às perguntas 5 , 8, 9, 10,  

12 e 14 do questionário sobre o Scratch  (pós-teste)  
 
 

Aluno Informações retiradas das questões 5 (Forma como partilhou em casa a 
experiência), 8 (O que foi para cada aluno fazer um projecto Scratch), 9 (Forma 
como surgiram as ideias para projectos), 10 (Forma de organizar o trabalho na 
construção de um projecto), 12 (Mais útil e menos útil no Scratch), 14 (Falar sobre 
os projectos e o que aprendeu com eles). 

Aiba Fui fazendo os projectos e quando os terminava ia mostrar aos meus pais e eles viam tudo muito 
atentamente. Partilhei também com eles os comentários que me iam fazendo. 
Para mim fazer um projecto Scratch é como fazer uma história. 
Algumas vezes é a professora que nos dá ideias para projectos da Matemática, mas outras vezes as ideias 
surgem da nossa cabeça. Normalmente eu começo o projecto nas aulas, publico como inacabado e acabo 
em casa. Mais útil: ajuda-nos a pensar.  Menos útil: prende-nos ao computador, mas se gerirmos bem as 
horas não há problema. Para mim é muito interessante receber comentários e visitas porque me incentiva 
a fazer mais projectos. 

Kit Não partilhei com ninguém, só partilhei com uma amiga e ela utilizou. Fazer um projecto Scratch para mim 
é muito bom. Para mim as ideias surgem de repente. Eu organizo o meu trabalho não me esquecendo do 
projecto que quero fazer. Depois publico e vejo se tem erros, se funciona bem e coisas assim. Para mim é 
tudo muito útil. Os meus projectos são giros. Mas o que eu gosto mais (de projecto pessoal) é o do gato. E 
de projectos de grupo, eu gosto de todos.                                                                      

Arqui Partilhei com a minha mãe e com o meu pai, mas eles estão sempre muito ocupados e quase não me 
ligam. Para mim fazer um projecto Scratch é fazer outra coisa, uma coisa diferente, divertida que dá gosto 
fazer. As ideias surgem quando eu menos espero. Por exemplo quando estou na rua a andar de bicicleta 
dá-me ideias inesperadas. Começo por pensar no que vou fazer, a seguir começo a programar fazer coisas 
depois dá-me uma ideia melhor e apago algumas partes e recomeço... enfim. Tudo é útil no Scratch. 
Aprendi a mexer melhor no computador, aprendi a fazer coisas novas mais interessantes que jogar 
playstation. 

Cob Eu dizia que tinha feito algum projecto e sobre quê e depois dizia o que a prof. tinha dito sobre ele. Para 
mim fazer um projecto é fazer uma oitava maravilha do mundo. Quem me dá as ideias é a prof.. É só ir 
pensando no que tem de se fazer e ir pensando nas instruções que tem de se pôr. Para mim é tudo útil. 
(Não respondeu à questão 14.) 

Vizi Partilhei com a mãe. Fazer um projecto Scratch é uma diversão. As ideias surgem no trabalho da aula. Vou 
fazendo e guardando na pen. Mais útil os gráficos cartesianos e menos útil os passos. O projecto que mais 

gostei foi o Caracol – aprendi a mexer mais no Scratch e diverti-me a fazê-lo. 

Pali Em casa, eu cada vez que descobria algo de novo partilhava com os meus pais, mas eles nunca mexeram 
com o Scratch, acham giro tudo o que se pode fazer. Para mim, fazer um projecto Scratch é aprender a 
lidar com os problemas, é aprender novas coisas que fazem evoluir o nosso cérebro. As minhas ideias 
para fazer um projecto às vezes vêm de ideias da professora; outras vezes ao explorar o Scratch, a ver 
projectos de outras pessoas. Eu vou organizando as minhas ideias, corrijo os erros, vou aperfeiçoando e 
quando está pronto publico. Não tenho coisas mais ou menos úteis no programa, mas acho que uma das 
coisas úteis para mim é que me ajuda a lutar contra os problemas matemáticos. Um dos meus projectos 
favoritos é o do “Atrás do Rato” que é um projecto em que o sprite quando nós mexemos no rato ele vai 
atrás. Eu sinto-me feliz quando recebo comentários na galeria porque quer dizer que as pessoas gostaram. 

Zang Às vezes quando estava no Scratch em casa a minha mãe queria saber mais sobre esta ferramenta. (Não 
disse o que é para ele fazer um projecto) Às vezes estou a  estudar ou a brincar e vem uma ideia do nada, 

não há nenhuma ideia em especial. Um dia começo a pensar na construção dele e depois tento fazê-lo no 
computador. Mais útil é a linguagem em Português, menos útil é nada. Eu gosto muito dos projectos que 
faço e adoro saber que sou recompensado com as visitas, comentários e também quando põem os meus 
projectos noutras galerias.   

Sereia Fui partilhando, mostrando o site, a galeria e a desenvolver projectos. Também mostrei a ferramenta 
Scratch, ia partilhando dizendo o que acontecia nas aulas, dificuldades. Para mim fazer um projecto é 
reunir muitas ideias, pensamentos. Para mim um projecto tem princípio quando surge a ideia, meio, 
quando surgem os problemas e fim quando se dá por terminado o projecto. As minhas ideias surgem com 
a matéria, ideia da professora, com o passar do tempo, um assunto interessante que se tornam num 
projecto Scratch. Primeiro escolho um boneco, fundo, imagem. Depois dou instruções ao boneco e depois 
publico.Mais útil é a compreensão dos problemas que surgem na nossa cabeça e não há nada menos útil. 
Para mim o meu projecto mais giro e interessante é o “colorido”, para mim quando tenho um comentário 
positivo, quer dizer que tenho um trabalho positivo, quando tenho um comentário negativo tento remediar o 
projecto. 
 

Anexo VIIIb 



Cinip Não, em minha casa ninguém o utiliza. Eu partilhei em minha casa as dúvidas e as coisas que achava que 
os meus familiares gostariam de saber e que se iam interessar. É a ideia que me veio à cabeça naquele 
momento é um bocado se eu estiver com raiva faço um projecto das coisas que gosto mais e isso 
desanuvia-me. A maioria sou eu que me lembro de Ciência, de Matemática, etc. E em brincadeira. Outras 
é a professora que nas aulas diz: Que tal fazerem um projecto com coisas da matéria? Primeiro tenho uma 

ideia e começo por pensar se a ideia bate certo depois faço e depois publico o projecto. É tudo útil porque  
cada vez que mexo nele aprendo uma coisa nova e cada vez é mais útil para o meu trabalho e mais giro. 
Eu gosto sempre de receber críticas, apoio, correcções, isso quer dizer que se preocupam com as minhas 
coisas em corrigi-las e deixar comentários. 

Gong Mostrando os projectos, perguntando se acharam giro. E a minha mãe também se mostrou interessada. É 
uma diversão, um trabalho, um passatempo. Ouvindo as informações da professora, vendo imagens na 
televisão e vendo outros projectos. Organizo o trabalho metendo os controlos num caderno. Mais úteis são 
as parets matemáticas e não há nada menos útil.Tenho alguns projectos informativos, outros de diversão. 
Fi-los porque gosto de os fazer.  

Dama As pessoas que trabalhavam no Scratch foram: a minha irmã mais nova (fez um projecto e uma conta), a 
minha irmã mais velha (tentou, mas não percebia nada e desistiu logo sem mais nem menos), o meu pai 
(tentou e quer pôr lá os seus poemas) Para mim um projecto Scratch é um desabafo, uma alegria, um 
problema, um desejo, um desespero... Depende tudo da maneira como estou. Umas vezes da professora, 
outras dos meus sentimentos, outras do que me acontece. É assim que me surgem as ideias. Penso muito 
bem, depois começo a construir. Dia após dia melhoro e publico. O mais útil são os passos e o menos útil 
os números. Acho giro receber comentários e visitas. 

Ebir Em casa eu expliquei à minha família o que era o Scratch, mostrei-lhes como funcionava e passados uns 
dias apanhei o meu pai a mexer no sratch. Para mim fazer um projecto é ter de pensar nele, trabalhar nele, 
tem de ser um projecto em boas condições. As minhas ideias surgem através das matérias que eu 
aprendo. Eu primeiro tenho de pensar no que vou fazer e em segundo tenho de o fazer e depois publicar. 
Mais útil é o paint e menos útil a gravação. Para mim o que eu mais gosto é de fazer um projecto. 

Frus Falei com os meus pais e dizia-lhes como era o Scratch. O meu primo utilizou. É mostrar o que sabemos e 
exprimir num projecto. Quando damos matéria vêm as ideias. Organizo por partes. Faço com princípio, 
meio e fim. O mais útil é a resolução de problemas e o menos útil é quando não dá. Eu aprendi que é giro 
trabalhar em grupo e fiz os projectos com a intenção de ajudar os outros a saberem mais. 

Nalim A minha mãe utilizou o Scratch e os blogues (a mãe é professora). Tem uma conta e eu estou a tentar 

ensiná-la a fazer projectos e também a trabalhar em blogues.Fazer um projecto Scratch é aprender duas 
matérias ao mesmo tempo: a matéria do TPC que estoua  fazer e a matéria do Scratch. Começo por 
desenhar uma coisa estranha e penso o que é aquilo e tenho ideias. Ou faço os TPCs Escrevo num 
caderno a construção do projecto e testo-o e depois publico. Fiz os projectos eram para TPCs. Gostei de 
fazer os projectos em grupo. Gostei de fazer o projecto do Pentágono. Para mim é tudo muito útil, porque 
nos ajuda a aprender de uma forma diferente. Mas eu uso mais o controlo e a aparência. 

Laim Eu partilhei dizendo para experimentarem. E a minha mãe e o meu irmão experimentaram. Fazer um 
projecto é uma coisa interessante de fazer. A professora vai dando ideias e nós aperfeiçoamos. Organizo... 
É o que me dá na cabeça. O mais útil é que desenvolve o pensamento de problemas. Eu acho que aprendi 
a desenvolver melhor os pensamentos dos problemas. 

Piria Falei ao jantar o meu irmão decorou o nome e agora faz projectos só que não quer pôr na galeria.Quando 
faço um projecto tem que ser um projecto que as pessoas gostam um projecto que tem que ter elogios, 
sucesso. Algumas ideias para projectos é a prof. que nos dá, outras vêm à cabeça. Primeiro penso no 
projecto e depois faço.O mais útil é ajudar-me a resolver problemas e aprender a resolver contas. Eu faço 
alguns projectos de algumas disciplinas e aprendo com eles.  

Bug Eu em casa disse que o Scratch era para programar, fazer jogos... e de seguida criei uma conta ao meu 
mano e à mãe. Para mim fazer um projecto Scratch é como fazer um enigma. 
As ideias aparecem nas aulas com a matéria. Organizo o trabalho no meu diário de campo. O mais útil é 
poder divertir-me e não há nada menos útil. Para mim fazer isso tudo e receber comentários é uma 
sensação maravilhosa. 

Lag Em casa eu às vezes falava com os meus pais sobre o Scratch e ninguém utilizou o Scratch sem ser eu. 
Para mim fazer um projecto Scratch é fazer um problema. As ideias às vezes dava a professora, outras era 
o meu pensamento. Primeiro pensava no que ia fazer e depois fazia e publicava. O mais útil é ajudar-nos a 
pensar e não há nada menos útil. Acho que aprendi a: fazer problemas mais difíceis e contas mais difíceis. 

Nali Eu falei à minha mãe do Scratch e ela um dia tentou fazer um projecto de uma borboleta a tentar desenhar 
um quadrado.Tazer um projecto é tentar descobrir coisas e pensar pela cabeça. Ideias... Não sei. Quando 
faço projectos é porque me apetece estar a fazê-los. Penso: “Vou fazer um projecto no Scratch de 
Matemática”. Então ponho a Hello Kitty a resolver. (Não respondeu à questão sobre organização do 

trabalho). O mais útil é tentarmos aprender e num projecto pormos por exemplo pessoas ou bonequinhos a 
ensinarem. O menos útil não sei, acho que o Scratch é giro para fazer todo o tipo de projectos. Os meus 
projectos são sobre Matemática. O que eu aprendi foi sobre o Scratch e também sobre ângulos, 
quadrados, etc. Para mim receber comentários significa que as pessoas gostam ou que querem dar a sua 
opinião e ideias para fazer melhor. Visitas significa para mim que as pessoas estão interessadas nos 
projectos ou querem ver como está o projecto. 

 


