
Anexo XV 
 
Follow up  
 

Questionário  aplicado à Turma X 
 
Objectivos: perceber a razão da quase inexistência de publicação de projectos Scratch nos períodos de 
férias, conhecer as formas de utlização do computador pelos alunos em casa e posição ocupada pelo 
Scratch no tempo dispendido com várias ferramentas (preferências), razões para inscrição no Clube Scratch 
time, razões para maior dedicação ao Scratch na Escola (e não em casa), percepção dos alunos sobre o 
Scratch e sobre o Clube...  
 
Perguntas: 
 
1 – Tens Internet em casa? 
2 – Usas a Internet em casa? 
3 - Quanto tempo gastas em média por dia no computador, em tempo de aulas e em tempo de férias? 
4 – O que fazes no computador? 
5 – Pais sabem? Comentam? O que dizem? 
6 – Comes  ao mesmo tempo que trabalhas no computador? Porquê? 
7 – Em que actividades gastas mais tempo no computador? 
8 – Tens o Scratch instalado? Quando o instalaste? 
9 – Por que decidiste inscrever-te, ou não, no Clube Scratch time? 
10 – O que é o melhor do Scratch time? O que vos faz ir lá? Quais as coisas de que mais gostam nesse 
espaço? 
11 – O que mudariam naquele tempo e espaço do clube para ser melhor? 
12 – Usas o Scratch em casa? (Sim, não, às vezes, todos os dias?) 
13 – Gostas mais de usar o Scratch em casa ou na Escola? 
14 – Preferiam ter um Clube de informática com várias actividades ou o Clube Scratch time só com Scratch. 
Porquê? 
15 –Nas horas que gastaram  no computador nestas férias de Natal, quantas vezes se lembraram do 
Scratch e o usaram? 
16 – O que falta ao Scratch (o que é que ele não tem) para poder ser a primeira escolha nas actividades 
que desenvolvem com o computador?  
17 – Que diferença faz ou não o professor no trabalho que se faz com o Scratch? 
 
 
Questão 1 e Questão 2  -  Resposta afirmativa de todos os alunos 
 
Questão 8 – versão antiga (1.2) -  3    versão recente (1.3) - 16 

 
 
Questão 3  Quanto tempo gastas em média por dia no computador, em tempo de aulas e em tempo de 
férias? 

Aluno Resposta 

Gabia Tempo de aulas 1h na Internet e nas férias um pouco mais. 

Kit Período de escola fico 30min, mais ou menos. Nas férias fico mais tempo, mais ou menos 
1h ou 2h. 

Arqui Por dia 3h30min (só alguns dias) e nas férias 4h ou 5h (só alguns dias) 

Cob Por dia gasto mais ou menos 3h30min. É igual nas férias e no período de aulas 

Vizi Só gasto ao fim-de-semana: 1h ao Sábado e 1h ao Domingo 

Pali Uma hora. 

Zang Tempo de aulas 1h30min e tempo de férias 2h30min 

Sereia Tempo de escola - ao fim-de-semana 2h30min e férias ao fim-de-semana 3h30min 

Cinip Nos dias de escola gasto 3h ou 4h na Internet e no tempo de férias gasto 4h, 4h30min. Acho 
que é por volta disso 

Gong Tempo de aulas no máximo 2h30min e nas férias um pouco mais... pelo menos 3h ou 
3h30min 

Dama Mais ou menos 30min porque não tenho muito tempo e as minhas irmãs estão mais tempo 



do que eu, mas no fim-de-semana “do meu pai” estou 5h 

Ebir Por dia 1h e nas férias raramente 

Frus Por dia no período de aulas vou à Internet 30 min ou 1h. Nas férias quase não vou... se for 
são 10min 

Nalim Tempo de aulas 2h com intervalo (mas posso ir mais). Ao fim-de-semana não vou. Nas 
férias só vou 1h ou 30min 

Laim 2h a 3h por dia e nas férias um pouco mais 

Piria Só vou ao fim-de-semana 

Bug Por dia gasto na internet 1h e nas férias é menos... 30min 

Lag Eu não uso durante a semana e no fim-de-semana uso 2h. Nas férias uso o mesmo tempo 
que no fim-de-semana 

Nali Por dia mais ou menos 1h30min no tempo de aulas e em férias 

 
Questão 4 O que fazes no computador? 

Aluno Resposta 

Gabia Na internet vou Msn, ao Scratch, ao blogger e pesquisar coisas da Hannah Montana 

Kit Pesquiso na Internet, ouço música, vou ao blogue e vou jogar 

Arqui Jogo alguns jogos, vou ao Scratch 

Cob Messenger, jogos, trabalhos para a escola, se tiver uma curiosidade investigo na Internet, 
youtube 

Vizi Pesquisas e jogos 

Pali Vou ouvir música na Internet, jogos, blogues às vezes e Scratch às vezes. 

Zang Jogo, messenger, H5, música, Scratch, estudo 

Sereia Mail, blogue, Scratch, jogo, visito alguns blogues, sites e pesquisas 

Cinip Vou aos meus blogues, vou ao gmail, ao IOL, ao msn, ao moodle, aos jogos e às vezes às 
provas de aferição e ao Scratch e conta, H5 e habbo 

Gong Msn, jogos, música no youtube, paint, jogos na Internet 

Dama Jogar, o blogue da turma, o meu blogue de muito em muito tempo, o Scratch 

Ebir Jogo, faço trabalhos, vou ao youtube, Às vezes vou ao site do GAVE para estudar 

Frus No tempo de aulas vou fazer os TPC, vou ao Scratch e quando preciso vou ao mail e ao 
blogue. Às vezes escrevo textos 

Nalim Actualizar os blogues, vou ao Scratch e vou estudar 

Laim Blogue, msn, às vezes jogar, vou ao Scratch e outras vezes vou aos blogues de outros 

Piria Vou ao Scratch, faço projectos, trabalhos e jogos 

Bug Jogo, vou ao blogue, messenger, pesquisa e trabalho no Scratch 

Lag Jogo nos sites de jogos e não faço mais nada 

Nali Powerpoint com os meus cachorrinhos, messenger, pastas com cahorros, Emule um 
pouquinho, ao blogue (ver e meter coisas novas) e jogo “Sims 2” 

Obs. Incluídos nas duas primeiras referências:    Scratch – 4;  Jogos – 10;  Conversação – 5;  
Blogues – 4;  Música – 2;  Internet – 2;  E-mail – 1; Powerpoint - 1 

 
Questão 5 Pais sabem? Comentam? O que dizem? 

Aluno Resposta 

Gabia Sabem. Falam sobre o tempo que passo no computador e eles é que me disseram que só 
podia lá estar uma hora. 

Kit Sim, sabem. Não comentam, não se importam. 

Arqui Os pais sabem. Não, não dizem 

Cob Os pais sabem o tempo que eu gasto no computador e não comentam sobre o que eu faço 
lá 

Vizi Os meus pais sabem mas não comentam. 

Pali Sim. Perguntam o que é que faço e não me deixam passar muitas horas no PC. 

Zang Os pais sabem. Não, não dizem 

Sereia Os meus pais sabem. Dizem só se eu precisar de ajuda e acompanham o que eu faço 

Cinip Sim. Os meus pais sabem. Sim. Eles dizem para eu ter cuidado com os perigos que 
existem, para não aceitar nada 

Gong Os pais sabem. Comentam... por exemplo perguntar o que estou a  fazer no computador 

Dama Sabem. Não dizem nada. 

Ebir Sabem. Não me dizem nada 

Frus Sim, sabem. Sim, a minha mãe pergunta-me se vale a pena ter net e pergunta-me se 



trabalhei bem e se a net está funcionar bem. 

Nalim Sabem. Às vezes perguntam o que estou a fazer. 

Laim Os pais sabem. Quando estou há muito tempo a minha mãe diz para eu parar, mas às 
vezes pergunta-se o que estou a fazer no computador. 

Piria Os pais sabem 

Bug Os pais sabem o tempo. Dizem para eu ter cuidado com os meus olhos 

Lag Os pais sabem. Não, não dizem 

Nali Sim, sabem. Dizem: não estejas aí muito tempo... Então, estás a falar no msn?... Está muito 
giro!... O que estás a fazer? 

 
Questão 6  Comes  ao mesmo tempo que trabalhas no computador? Porquê? 

Aluno Resposta 

Gabia Sim, eu como às vezes bolachas no computador porque me estou a  divertir tanto que me 
dá vontade de comer 

Kit Não, eu não posso porque pode cair qualquer coisa para o teclado porque é um portátil. Mas 
às vezes como uma ou duas bolachinhas, mas com cuidado 

Arqui Nunca, porque poso entornar o leite ou as migalhas do pão irem para debaixo das teclas 

Cob Não como no computador. 

Vizi Não. 

Pali Não. 

Zang Não é todas as refeições... como uma sandes. 

Sereia Raramente. Às vezes só uma bolacha ou uma coisinha pequenina. 

Cinip Sim. Eu às vezes como pão e leite, outras vezes como cereais. E faço isso porque às vezes 
estou afazer coisas interessantes no computador, estou no msn ou no blogue. Mas às vezes 
como batatas fritas, mas é só às vezes, raramente 

Gong Às vezes como uma sandes ou lancho ou vou comer bolachas ou beber sumo 

Dama Sim, como uma sandes. Eu já estava no computador, vou buscar ou a sandes ou chocapic 
ou bolachas e vou para o computador. 

Ebir Eu só como no computador ao lanche e é só enquanto estoua  jogar, o que eu como 
costuma ser uma sandes 

Frus Não. Os meus pais não deixam e eu também não gosto. 

Nalim Sim, eu lancho ao pé do computador, porque quando estoua fazer um projecto que gosto 
muito tenho que o continuar, porque fico muito entusiasmada. Bebo um iogurte e 
bolachinhas. 

Laim Sim, porque estou interessada naquilo que estou a fazer no computador. Como uma tosta 
com sumo de laranja, mas nem sempre. 

Piria Sim. Pão e maçã. 

Bug Normalmente é quase sempre onde eu lancho. Porque estou interessada no que eu estoua  
fazer. Ou como cereais ou pão com manteiga e leite. 

Lag Não nunca. Não como ao computador porque não posso. 

Nali Eu como no computador cereais, pão... às vezes estou tão atenta no computador que às 
vezes quando como cereais, eu levo a colher à bochecha em vez de à boca. Às vezes como 
no computador porque estoua  fazer coisas que não posso sair, ou outras vezes porque 
estou a falar no msn com câmara e quero mostrar as minhas comidinhas (de fazer inveja...), 
ou então quando não estoua falar com câmara aquilo apita e às pessoas ficam à espera. 

 
Questão 7 Em que actividades gastas mais tempo no computador? 

Aluno Resposta 

Gabia A grande metade do tempo gasto no blogger ou no msn 

Kit Internet, jogos e pesquisas 

Arqui Minijuegos.com, maxgames.com, armorgames.com, brincar.pt 

Cob Ocupo mais tempo no messenger e a jogar um jogo 

Vizi São os jogos 

Pali Ouvir música na „net 

Zang Jogos, messenger, H5, música, Scratch, estudo 

Sereia Google, blogues, sites de jogos, scratch, word, paint 

Cinip No Scratch online, no msn, no h5, no blogue, no habbo 

Gong Msn e youtube 

Dama Scratch, jogos 



Ebir Onde eu gasto mais tempo é a jogar jogos e a trabalhar no word 

Frus Gasto mais tempo no Scratch, word e pesquiso muito no Google 

Nalim Blogue, gmail, Scratch, falo com os meus amigos 

Laim Eu vou ao blogue, ao msn, às vezes vou jogar, vou ao Scratch e outras vezes aos blogues 
dos outros 

Piria Vou ao Scratch, faço projectos, trabalhos e jogo 

Bug Jogo jogos, vou ao blogue, vou ao msn, pesquiso e trabalho no Scratch (preferida msn) 

Lag Jogos10.com, minijuegos.com, miniclip.com 

Nali Blogue, Messenger, jogar sims 
Obs. Incluídos nas duas primeiras referências:    Scratch – 4;  Jogos – 9;  Conversação – 7  

Blogues – 5 Música – 2  Internet – 1  Word - 2 

 
Questão 9  Por que decidiste inscrever-te, ou não, no Clube Scratch time? 

Aluno Resposta 

Gabia Inscrevi-me para tentar aprender melhor a trabalhar com o Scratch 

Kit Inscrevi-me porque gosto muito do Scratch, apesar de não fazer muitos projectos e porque 
quero descobrir coisas novas 

Arqui Inscrevi-me para ir trabalhar nos meus projectos, porque acho divertido e tenho mais tempo 
para scratchar porque em minha casa... enfim... 

Cob Não me inscrevi porque perdi o interesse pelo programa 

Vizi Inscrevi-me porque gostava do Scratch 

Pali Porque gosto de fazer projectos e de programar e porque eu acho que nos pode ajudar na 
aprendizagem 

Zang Inscrevi-me porque é giro 

Sereia Decidi inscrever-me porque continuo a ter o gosto de programar e de fazer coisas com o 
Scratch 

Cinip Inscrevi-me porque ainda gosto muito do Scratch e ainda revelo interesse 

Gong Não me inscrevi porque já não tenho muito interesse pelo programa 

Dama Inscrevi-me porque adoro o Scratch. Simplesmente adoro! 

Ebir Eu inscrevi-me porque, apesar de não gostar muito do programa gostava de aprender mais 
comandos para de vez em quando poder fazer alguns projectos 

Frus Eu inscrevi-me porque tenho interesse no Scratch. E no clube se tenho muma dúvida a 
s‟tora ajuda. 

Nalim Eu inscrevi-me porque gosto muito do Scratch, da professora e porque aprendo coisas 
novas 

Laim Inscrevi-me porque ficava mais tempo no Scratch e porque em casa tenho pouco tempo 

Piria Inscrevi-me porque tinha apoio e tinha dúvidas em fazer projectos  

Bug Inscrevi-me porque eu gosto de trabalhar e e descobrir coisas novas 

Lag Inscrevi-me porque porque ainda gosto do Scratch 

Nali Eu decidi inscrever-me no Scratch time porque quando tenho dificuldades de Matemática 
vou ao apoio, mas é mais porque eu tento fazer lá projectos Scratch e melhorar 

 
Questão 10   O que é o melhor do Scratch time? O que vos faz ir lá? Quais as coisas de que mais gostam 
nesse espaço? 

Aluno Resposta 

Gabia O que eu mais gosto no Scratch time é eu deixar levar a minha imaginação para fazer 
projectos 

Kit Acho que é tudo, gosto muito de fazer projectos e descobrir coisas novas e também da 
professora 

Arqui Gosto de estar lá aquele bocadinho de tempo, não sei explicar... é “...” 

Cob - 

Vizi Eu gosto de fazer projectos 

Pali Podemos trabalhar em conjunto e quando temos dúvidas temos a professora ou os nossos 
colegas para nos ajudarem. 

Zang Fazer projectos 

Sereia O que eu gosto mais é estarmos todos juntos a programar e a fazer vários projectos, vou ao 
Scratch time porque é um espaço agradável e sinto-me bem lá 

Cinip Eu gosto mais de fazer projectos em conjunto e às vezes individuais, mas gosto mais de 
fazer em conjunto com alguém e de ir às vezes ao blogue 



Gong - 

Dama Eu adoro ajudar os outros, adoro trabalhar no Scratch, mesmo que não vá muito 

Ebir O que eu gosto mais é fazer projectos e ir ao apoio 

Frus O que mais gosto é poder trabalhar no Scratch e fazer projectos com os amigos 

Nalim O que eu gosto é de conviver e trocar conhecimentos com os meus amigos 

Laim Porque tenho interesse em saber mais coisas do Scratch e porque me divirto a programar 

Piria Divertimo-nos, aprendemos a ajudar-nos 

Bug A coisa melhor é estar com os meus amigos 

Lag O melhor é que aprofessora dá ideias maravilhosas 

Nali O que eu acho melhor no Scratch time é porque conseguimos fazer mais projectos e 
aprendermos mais do Scratch 

 
Questão 11   O que mudariam naquele tempo e espaço do clube para ser melhor? 

Aluno Resposta 

Gabia Eu não mudaria nada 

Kit Nada, ele já é bestial! 

Arqui Tivessemos mais espaço e mais tempo 

Cob - 

Vizi A net 

Pali Mudava alguns computadores que estão em mau estado e tentava que houvesse sempre 
internet e comprava mais computadores porqeu há poucos para os alunos que estão 
inscritos no Scratch time. 

Zang Nada. 

Sereia Eu mudava apenas uma coisa, passarmos a ter sempre internet nos portáteis 

Cinip Haver sempre net em todos os computadores e para todos e que mais alguns alunos da 
turma fossem acho que seria mais engraçado 

Gong - 

Dama Nada. Quer dizer, um pouco mais de internet dava jeito, mas assim também está bem. 

Ebir Eu gostava que todos os computadores estivessem a funcionar bem e que houvesse net 

Frus Mudaria os computadores 

Nalim Não mudava nada! 

Laim Nada, eu não mudava nada. 

Piria Não é preciso mudar nada 

Bug Eu gostaria de mudar o conforto e que houvesse mais computadores e net 

Lag Ser um tempo maior 

Nali Os computadores terem sempre net. De resto nada. 
 
Questão 12  Usas o Scratch em casa? (Sim, não, às vezes, todos os dias?) 

Aluno Resposta 

Gabia Sim, eu uso o Scratch em casa sempre que vou ao computador, mas nem sempre publico o 
que faço 

Kit Uso, mas é poucas vezes 

Arqui Às vezes 

Cob Não uso o Scratch em casa 

Vizi Não uso o Scratch em casa 

Pali Raramente 

Zang Às vezes 

Sereia Às vezes 

Cinip Sim. Uso o Scratch em casa às vezes... vou com alguma frequência mas não é sempre. 

Gong Não uso o Scratch em casa 

Dama De vez em quando 

Ebir Raramente 

Frus Uso todos os dias mas já perdi duas pens 

Nalim De vez em quando 

Laim Raramente 

Piria Às vezes 

Bug Às vezes 

Lag Não uso o Scratch em casa 

Nali Algumas vezes 



Obs. Não uso – 4;   Raramente – 4;  Àlgumas vezes – 9;  Com frequência – 2 

 
Questão 13  Gostas mais de usar o Scratch em casa ou na Escola? 

Aluno Resposta 

Gabia Gosto mais na escola no Scratch time porque tenho ali a professora para me ajudar e e 
porque estou na companhia dos meus amigos. 

Kit Prefiro na escola, porque assim posso pedir ajuda naquilo que não sei 

Arqui Na escola, porque em casa estou sozinho “não tem piada” 

Cob Não vou ao Scratchtime 

Vizi Na escola... não sei porquê 

Pali Na escola, porque se tivermos dúvidas temos mais apoio. Mas também gosto de trabalhar 
em casa. 

Zang Em casa 

Sereia Em casa, porque estou num ambiente mais calmo e tenho mais ideias, na escola gosto 
porque tenho a professora 

Cinip Eu gosto dos dois o mesmo. Gosto de ir ao Scratch em casa e na escola porque na escola 
posso estar em conjunto com quase toda aturma, mas em casa estou mais sossegada e 
tenho mais ideias e elas por vezes saem melhor 

Gong Não vou ao Scratchtime 

Dama Na escola: porque posso ter ajuda e estou a companhada. Em casa: porque posso gravar as 
maiores bacoradas. 

Ebir Na escola, porque a professora pode esclarecer alguma dúvida 

Frus Em casa e na escola. Em casa tenho mais condições. Na escola tenho ajuda e os amigos. 

Nalim Gosto mais de usar em casa. Porque tenho mais livros de onde tiro informação e porque 
estou sossegada 

Laim Na escola no Scratch time porque posso perguntar coisas que não sei Às amigas 

Piria Na escola porque tenho mais tempo. 

Bug Gosto mais na escola. Porquê? Tenho mais ideias e mais inspiração. 

Lag Na escola, porque em casa não uso 

Nali Na escola porque posso pedir ajuda quando não sei algumas coisas e posso fazer em 
conjunto 

Obs. Casa - 3     Escola - 12  Ambos - 2  Não responde (não usa) - 2 

 
Questão 14  Preferiam ter um Clube de informática com várias actividades ou o Clube Scratch time só com 
Scratch. Porquê? 

Aluno Resposta 

Gabia Eu preferia estar num clube de informática, porque assim poderia fazer mais coisas e 
explorar outros programas 

Kit Gostaria de estar num espaço que fosse variado porque assim poderia fazer de tudo um 
pouco 

Arqui Preferia o clube de informática porque se eu quisesse só estudar, andar na net, ou no 
Scratch. 

Cob De tudo um pouco. Porque a matemática está toda ligada e se não sairmos do mesmo sítio 
não descobrimos as ligações. 

Vizi Só de Scratch, porque a s‟tora está a gastar o seu tempo no Scratch e não nos sites que 
nós gostamos 

Pali Um clube de informática com várias actividades mas em que se trabalhasse mais o Scratch. 
Porque às vezes também precisamos de r aos blogues e porque há outros sites de estudo 
embora eu ache que o Scratch é o que melhor nos ajuda. 

Zang Com várias coisas. Porque podíamos mexer em mais programas 

Sereia Um espaço onde só houvesse projectos Scratch, porque prefiro trabalhar no Scratch em 
projectos 

Cinip Eu preferia que fosse um clube de informática que se fizesse de tudo um pouco incluindo o 
Scratch o blogue e o que já fazemos hoje. Escolheria isto porque assim se me apetecesse 
fazer um projecto fazia, ou ir ao blogue, como me apetecesse 

Gong Um clube onde se pudesse fazer tudo 

Dama O Scratch time, mas trabalhando nos blogues para pôr os projectos Scratch. Porque eu 
gosto muito do Scratch 

Ebir Eu preferia um clube como o Scratchtime. Porque é um clube se um só tema e não de 



muitos, logo... toda a gente podia discutir sobre o mesmo tema. 

Frus Agradava-me mais se pudesse fazer de tudo um pouco. Porque não gosto muito de estar no 
mesmo programa. 

Nalim Um espaço de tudo um pouco, incluindo Scratch. Porque podemos num dia fazer uma coisa 
e noutro dia outra coisa. 

Laim Preferia que fosse um clube de informática. Porque em casa estoiu só à segunda e quarta 
livre e não posso ir muitas vezes ao blogue e se o clube fosse de informática  eu podia ir 
mais vezes ao blogue. 

Piria Um clube com tudo 

Bug Preferia estar num espaço ligado a tudo, um clube de informática, porque poderia fazer de 
tudo um pouco. 

Lag Preferia um clube de informática porque faziamos o que quisessemos. 

Nali Eu preferiria que fosse um espaço que fizesse de tudo um pouco, para actualizar os blogues 
e também desenvolver outras coisas. 

Obs. Clube de informática com tudo - 15  Clube só com Scratch - 4 

 
Questão 15  Nas horas que gastaram  no computador nestas férias de Natal, quantas vezes se lembraram 
do Scratch e o usaram? 

Aluno Resposta 

Gabia Eu fui muitas vezes ao computador e dividi o tempo, metade para explorar o Scratch e 
metade do tempo para outras coisas 

Kit Uma só, fui ao Scratch fazer um projecto, mas fui ao computador muitas vezes 

Arqui Utilizei uma ou duas vezes “quase não me lembrei” 

Cob Nenhuma vez 

Vizi Nenhuma 

Pali Lembrei-me várias vezes do Scratch, mas estive sem Internet e fui para S. Pedro do Sul e o 
computador que lá tínhamos não tinha nem „net para instalar o Scratch, nem Scratch 
instalado. 

Zang Nenhuma. Mas fui várias horas ao computador 

Sereia Só fui ao computador uma vez e lembrei-me do Scratch... usei-o e elaborei um projecto de 
três dias “O Sistema Respiratório”. 

Cinip Sim. Lembrei-me todas as vezes que ia ao computador era aprimeira ou uma das primeiras 
coisas que iria fazer. 

Gong Realmente nenhuma vez, nunca. 

Dama Só fui ao computador três vezes e fui uma vez ao Scratch 

Ebir Nas férias não fui ao computador mas lembrei-me do Scratch 

Frus Fui uma vez para alterar um dos meus projectos (projecto Tabaco) 

Nalim Nas férias eu só fui uma vez ao computador e não fui ao Scratch, mas só fui porque a minha 
mãe. 

Laim Eu estas férias não fui ao computador, por isso não fui ao Scratch, mas também não me 
tinha lembrado do Scratch. 

Piria Lembrei-me sempre, até fiz uns projectos. 

Bug Eu fui só uma vez ao computador e foi 30 minutos e lembrei-me do Scratch. 

Lag Nunca me lembrei, nem usei 

Nali Eu usei só uma vez, porque eu estive muito tempo na casa dos meus avós e eles ainda não 
meteram Internet, só tenho na minha casa. 

Obs. Nenhuma: 6; Uma vez - 7 Algumas vezes - 6 

 
Questão 16  O que falta ao Scratch (o que é que ele não tem) para poder ser a primeira escolha nas 
actividades que desenvolvem com o computador em casa?  

Aluno Resposta 

Gabia Eu uso o Scratch tantas vezes como os outros programas 

Kit Não lhe falta nada, só gosto mais de o usar na escola 

Arqui Não sei “porquê”... “pergunto eu!!!” 

Cob Para mim não é a 1ª coisa nem a 2ª porque não uso 

Vizi Não é giro 

Pali É que para além de programar também gosto de usufruir daquilo que os outros programas 
dão. 

Zang Dar para pôr vídeos. Não é o programa favorito. 



Sereia Para mim o Scratch é o segundo programa favorito que eu uso mais. Acho que o Scratch 
não precisa de melhorar em nenhum aspecto. 

Cinip Umas vezes gasto mais tempo no Scratch, outras vezes não. Umas vezes custa-me a 
apetecer. Fazer coisas novas e explorar coisas novas. Outras vezes não me apetece ou não 
tenho paciência. Mas gostava mais se o Scratch fosse falar com pessoas online como o H5, 
o msn, ou o habbo, ir passear pelos cantos dos outros (casas) 

Gong É mesmo porque eu não gosto muito de programação. 

Dama O Scratch é sempre a minha segunda escolha. A primeira são os jogos. 

Ebir Eu acho que não falta nada 

Frus Tem menos interesse do que outras coisas. Mas muitas vezes, quase sempre, ligo o 
computador e vou para o Scratch. Mas não tem defeitos, nuns dias patece-me umas coisas 
e noutros outras 

Nalim O Scratch é um dos meus favoritos. Talvez o favorito. Eu adoro fazer TPC em Scratch. 

Laim Porque no msn dá para falar e no Scratch não, porque o blogue dá para descrever aquilo 
que sinto. 

Piria Não lhe falta nada, só que antes tenho coisas a fazer no computador. 

Bug Não lhe falta nada, apenas fica para o fim porque gasto mais tempo e gosto de trabalhar no 
Scratch com calma. 

Lag Não sei explicar 

Nali Eu gosto, mas não é a coisa favorita para eu estar no computador, porque às vezes não 
tenho muita vontade. Quando faço projectos é porque me está a apetecer estar no Scratch e 
fazer projectos, mas às vezes não vou muito. 

Obs. Favorito – 1;   Uso em paralelo com os outros – 3;     Não é primeira escolha – 9;      
Não uso – 3    Não responde - 3 

 
Questão 17  Que diferença faz ou não o professor no trabalho que se faz com o Scratch? 

Aluno Resposta 

Gabia Quando a professora está lá sabemos que temos alguém para nos ajudar se precisarmos 

Kit É útil porque pode ajudar-nos naquilo que não sabemos 

Arqui  Muita, a s‟tora ajuda-nos é diferente motiva-nos  

Cob - 

Vizi Faz porque nos ajuda 

Pali A diferença é que o professor se nos acompanhar dá-nos ideias  e se for como a nossa está 
sempre disposta a ajudar e o ffred também é de grande ajuda. 

Zang Para nos ajudar 

Sereia Acho que quando o professor está presente acho que quando preciso de ajuda, para dar 
opiniões, quando o professor está presente prefiro. 

Cinip Sim.  
Às vezes faz porque o professor dá ideias interessantes, outras vezes não faz muita 
diferença, mas no geral faz muita. 

Gong  -  

Dama Faz muita falta para tirar as dúvidas. 

Ebir Eu acho que faz diferença porque é preciso termos um professor que se interessa e nos 
ajude. 

Frus O professor da dicas e ajuda muito 

Nalim Se o professor nos apoiar eu acho que ficamos com mais vontade de trabalhar. 

Laim Pode ajudar-nos em coisas que nós precisamos no Scratch 

Piria Não faz muita muita diferença. 

Bug Eu acho que faz falta porque nós temos dúvidas e retiramos a informação ao professor 

Lag Sim, faz diferença, porque motiva os alunos e ajuda-nos. 

Nali Eu acho que é bom porque o professor ajuda-nos nos projectos, dá-nos ideias. E faz 
diferença... o professor ajuda-nos. 

Obs. Não respondem – 2;  Não faz diferença – 1; Faz diferença - 16 

 



Síntese das respostas a algumas das questões: 

 
Questão 4 O que fazes no computador? 
 

Respostas Incluídos nas duas primeiras referências:  Scratch – 4;  Jogos – 10;  
Conversação – 5;  Blogues – 4;  Música – 2;  Internet – 2;  E-mail – 1; 
Powerpoint - 1 

 
 
Questão 7 Em que actividades gastas mais tempo no computador? 
 

Respostas Incluídos nas duas primeiras referências:    Scratch – 4;  Jogos – 9;  Conversação 
– 7  Blogues – 5 Música – 2  Internet – 1  Word - 2 

 
 
Questão 12  Usas o Scratch em casa? 
  

Respostas Não uso – 4;   Raramente – 4;  Àlgumas vezes – 9;  Com frequência – 2 

 
 
Questão 13  Gostas mais de usar o Scratch em casa ou na Escola? 
 

Respostas Casa - 3     Escola - 12  Ambos - 2  Não responde (não usa) - 2 

 
 
Questão 14  Preferiam ter um Clube de informática com várias actividades ou o Clube Scratch time 
 só com Scratch. Porquê? 
 

Respostas Clube de informática com tudo – 15;   Clube só com Scratch - 4 

 
 
Questão 15  Nas horas que gastaram  no computador nestas férias de Natal, quantas vezes se 
 lembraram do Scratch e o usaram? 
 

Respostas Nenhuma: 6;   Uma vez – 7;   Algumas vezes - 6 

 
 
Questão 16  O que falta ao Scratch (o que é que ele não tem) para poder ser a primeira escolha  
nas actividades que desenvolvem com o computador em casa?  
 

 
Respostas 

Favorito – 1;   Uso em paralelo com os outros – 3;      
Não é primeira escolha – 9;      Não uso – 3    Não responde - 3 

 
 
Questão 17  Que diferença faz ou não o professor no trabalho que se faz com o Scratch? 
 

Respostas Não respondem – 2;  Não faz diferença – 1; Faz diferença - 16 

 

 
 


