
Respostas ao questionário sobre o primeiro contacto 

(Primeiras Aventuras) com o Scratch. 

Questões Respostas   (número de alunos) 

Como 
encontraste o 
Scratch?Alguém 
te ajudou? 

 
Google   - 12     Blogue da turma - 4 
 
Não – 12       Sim - 5 

Tiveste ajuda 
para o instalar? 

 
Não – 8             Sim – 6        Quem?  Pai – 5;   Irmão – 2; Mãe – 1 

     

Quando foi feita 
a instalação? 
(Apresentação 
no dia 3 de 
Dezembro) 

Até ao final do mês de Dezembro – 9: 

3 Dez – 3;   5 Dez – 1; 9 Dez – 2;  11 Dez – 1;  14 Dez – 1  24 Dez – 1 
Até ao final do mês de Janeiro - 5: 

1 Jan – 1;   6 Jan – 2;   7 Jan – 1; 16 Jan – 1 
Fevereiro – 1 (Arqui*)                                              
 (Uma aluna não respondeu) 

De que forma 
foi feita a 
instalação? 

Gong – Primeiro procurei na net o site, depois instalámo-lo o que levou 
bastante tempo. Mas antes, fui dar a muitos outros sites com o nome 
parecido, não igual. Também fiquei bastantes vezes sem internet. 
Lag – Depois de pesquisar com a ajuda do Google, entrei na página do 
Scratch e fiz o download do programa para o meu computador. A seguir 
instalei o programa no meu computador com a ajuda do assistente de 
instalação do próprio programa. 
Frus – Fui ao Google e cliquei download Scratch esperei uns cinco minutos e 
já estava. 
Cob – Depois da minha s’tora me ter dito como instalar, eu cheguei a casa e 
fui instalar, nem pensei noutra coisa. 
Ebir – Primeiro comecei por fazer um mail. Depois enganei-me no “site” e só 
depois é que instalei o Scratch. Foi um momento mágico como se nascesse 
um arco-íris no computador. 
Dama – Eram 7 da manhã, eu levantei-me e fui abrir o computador. Depois 
abri o Scratch, fiz download do Scratch. Demorou cerca de um minuto. 
Laim – Eu instalei o Scratch, depois fui experimentar e não percebia 
nada.Passado um bocado comecei a perceber. 
Bug – Fui ao Google e escrevi Scratch, fiz pesquisar e agora já instalou. 
Consegui pô-lo a falar, fazer um quadrado e mudar o fundo. 
Sereia – Fui ao Scrtach e carreguei na segunda janelinha e foi dar-me a uma 
coisa que eu não percebi, resolvi jogar a um jogo, depois voltei à página 
principal e não percebi como instalar o Scratch, depois carreguei no Windows, 
depois fiz download do programa Scratch installer. No final executei. 
Aiba – Eu tentei ir pôr o gato a andar, mas não consegui, depois meti o 
boneco a dzer Hello e Hmmm. E até fiz um boneco. 
Zang – Para instalar fui ao Google e depois tentei um sítio para fazer os 
desenhos. Tentei pôr a falar o boneco e a movimentá-lo. 
Kit – Foi assim: eu na segunda-feira dia 3 de Dezembro estava muito curiosa 
por instalar o programa Scratch. Comecei a instalar. Instalei. Quando abri o 
programa Scratch, vi que era divertido e comecei a explorar. Não consegui 
fazer quase nada e no dia seguinte disse à professora. 
Cinip – Eu fui ao blogue da turma e carreguei no botão para instalar, passado 
algum tempo fui brincar, e no príncipio carreguei em todas as coisas que 
havia mas o gato não fazia nada.. Então fui fazer outra coisa. Depois é que 
percebi o que fazer. 
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Nalim – Procurei no Google e depois entrei no site e cliquei numa janela que 
dizia windows e instalei o Scratch. 
Pali – Fui ao Google escrevi Scratch apareceram as várias hipótese e eu 
seleccionei a primeira entrou na página do Scratch carreguei no download 
Scratch e fez o download em menos de cinco minutos. 
Arqui – Então, andei à procura no Google, procurei durante muito tempo até 
que o encontrei, instalei e fiz o boneco andar... foi muito giro. 

O que 
consultaste 
primeiro na 
página do 
Scratch? O que 
fizeste? Quando 
tempo gastaste 
nas pesquisas e 
consultas? 

Gong – Consultei as galerias, cheguei a uma delas e pensei como haveria de 
fazer a minha. Demorei cerca de duas ou três horas. 
Lag – Fui procurar aonde estava disponível o programa para ser 
descarregado. Gastei mais ou menos 30 minutos. 
Frus – Fiz uma conta. 
Cob – A coisa que fiz primeiro foi ver alguns projectos, depois fui ver a galeria 
teresamar. Demorei mais ou menos uma hora. 
Ebir – A instalação. Fiz projectos. 
Dama – (não respondeu) 
Laim – Eu consultei as falas, comecei a fazer falas e gastei mais ou menos 2 
horas. 
Bug – Várias coisas como brincar com o gato. Pouco tempo. 
Sereia – Consegui pôr o gatinho a andar para a frente e trás. Fiquei tão feliz. 
Com a ajuda do meu pai.  
Aiba – Consultei primeiro as galerias para ver os projectos. Gastei aí uma 
hora e meia. 
Zang – Os projectos. Comecei a observar os trabalhos de outras pessoas lá 
postos. Cerca de meia hora. 
Kit – Primeiro fiz a instalação e depois fui pesquisar teresamar no procurar e 
vi projectos da professora, foi fixe. 
Cinip – Consultei os jogos. Joguei, pesquisei. Gastei uma hora. 
Nalim – Primeiro fui ver os trabalhos da minha professora. Depois fui ver os 
vídeos dela. Gastei mais ou menos duas horas. 
Pali – Fui à galeria da Telle. Fui jogar ao corpo humano. 
Arqui – Eu primeiro consultei foi o Scratch, instalei-o. Gastei uma média de 
10 minutos. 

Experimentaste 
o programa 
Scratch? Se 
responderes 
sim, descreve o 
que fizeste 
neste primeiro 
encontro (não te 
esqueças de 
dizer se estavas 
sozinho ou 
acompanhado, 
se foste ajudado 
e por quem...) 
 

Gong – Apenas pus dois ou três sprites a andar e estava acompanhado 
(Mãe). 
Lag – Sim. Tentei pôr o gato a mexer. Estava sozinho. 
Frus – Experimentei o Scratch e fiz um cubo. Estava sozinho. 
Cob – Experimentei movimentar, rodar, encaixar as barras. 
Ebir – Sim. Eu fiz uns fundos. Eu estava sozinho. 
Dama – Sim! Fui pondo os comandos para ver o que dava. Estava sozinha. 
Laim – Eu comecei por pôr o gato a falar, não tive ajuda nem estava 
acompanhada 
Bug – Sim e estava sozinha e o gato disse olá, adeus, como te chamas. 
Sereia – Sim. Carreguei em movimento e transportei várias peças. No 
princípio não percebi nada carregava em tudo e nada, irritei-me e o meu pai 
teve de me ajudar. 
Aiba – Experimentei primeiro pôr o boneco a andar e estava sozinha. 
Zang – Sim. Estava sozinho, não fui ajudado e apareceu-me um gato. 
Percebi que se tinha de fazer algo com ele e fui juntando placas e ele 
começou a mover-se. 
Kit – Sim. Fiz coisas giras, fiz pequenos desenhos. Eu estava sozinha e não 
fui ajudada por ninguém. 
Cinip – Sim. Joguei, brinquei, pesquisei. Estava acompanhada, não fui 
ajudada. 
Nalim – Sim. Primeiro tentei que o gato andasse., então arrastei os 
comandos para cima do gato e não resultou. Eu estava sozinha e ninguém 



me ajudou. 
Pali – Fui experimentando os comandos motion e estava ao pé do meu pai, 
mas ele só viu.  
Arqui – Sim, então eu consultei todas as páginas, andei a escarafunchar em 
tudo, era tudo muito giro mas gostava de estar acompanhado. 

Em que 
momento foste 
pela primeira 
vez ao blogue 
da turma 
construído no 
dia 3 de 
Dezembro? 
 

Gong – 14 de Janeiro às 17h       Lag – 6 de Dezembro às 19:30 
Frus – Não sei.       Cob – (Não respondeu) 
Ebir – 16 de Janeiro às 14:25      Dama – Foi no início do 2º Período à tarde. 
(Janeiro)    Laim – 4 de Dezembro às 18h. 
Bug – (não respondeu)     Sereia – Foi no próprio dia 3 de Dezembro às 19h 
Aiba – 4 de Dezembro às 16:30      Zang – 3 de Dezembro às 16:30 
Kit – 3 de Dezembro às 16h     Cinip – 1 de Janeiro às 17:54 
Nalim – 12 de Dezembro às 14:30    Pali – (Não respondeu)  Arqui – (Não 

respondeu) 

Descreve aqui 
as tuas 
primeiras 
sensações e 
sentimentos ao 
contactar com o 
Scratch e com o 
blogue da 
turma. 
 

Gong – Com o Scratch achei que podia me divertir a construir várias coisas. 
Com o blogue achei que era uma forma de ficarmos mais perto uns dos 
outros. 
Lag – Foi muito engraçado, senti que o programa me ajudou a desenvolver o 
pensamento. 
Frus – As sensações eram boas. 
Cob – Foi uma sensação muito boa. 
Ebir – Senti-me muito emocionado com o Scratch e gosto imenso daquele 
“site”. 
Dama – Achei que ia ser maravilhoso este ano com o Scratch e a nossa 
professora que ajuda muito. 
Laim – Fiquei muito contente, principalmente com o Scratch. 
Bug – (não respondeu) 
Sereia – Foi muito giro e divertido gostei muito do Scratch e do blogue. Ainda 
vai ser mais giro daqui para a frente. 
Aiba – Foi muito giro eu adorei imenso o blogue da turma e o Scratch. 
Zang – Gostei muito e acho que foi uma bela ideia da minha professora fazer-
nos lidar com este site. 
Kit – Foi giro. Comecei a ficar muito curiosa, quando cheguei a casa fui logo 
instalar. 
Cinip – Quando contactei o Scratch senti que era giro e quando contactei o 
blogue da turma senti o mesmo. 
Nalim – Gostei. Foi divertido, muito divertido. 
Pali – Senti que nos íamos divertir muito a trabalhar. 
*Arqui – Adorei, era uma coisa diferente giro e ao mesmo tempo estávamos a 
trabalhar. 

O Arqui só instalou o programa em Fevereiro. Na entrevista – pós-teste - referiu que a mãe 
estava desempregada e sempre no computador e ele não podia ir para lá... mas que tinha depois 
começado a trabalhar fora de casa e ele assim já conseguia ir ao computador. Em 12 de 
Dezembro pedi que me deixasse um registo explicando por que não tinha ainda instalado o 
Scratch... Escreveu: 
Eu não vou muito ao computador, por isso ainda não instalei o Scratch. Também o meu pai 
quando chega, não me deixa mexer no computador. A minha mãe está sempre a ver os mails 
que lhe mandam. Nunca tenho o computador a jeito para mim. 

 

 


