
 

Quadro comparativo – Pais vs Alunos (Questionários 

escritos pós-teste: perguntas sobre ocupação de tempos livres -
interesse – motivação; presença em actividades extra) 

 
QUESTÕES: 

Enc. de Educação: 1.7 - O trabalho desenvolvido nas aulas com esta ferramenta (e outras, como os 

blogues) alterou a forma de ocupação dos tempos livres do educando? 
Aluno: 6 - O trabalho desenvolvido em casa com o Scratch alterou a tua forma de ocupação dos 

tempos livres? 
----------------------------------------------------------------- 
Enc. de Educação: 1.6 - O Educando revelou interesse pelas actividades com o Scratch? 
Aluno: 13 - O que é para ti mais interessante e menos interessante neste programa? 

11 - Gostaste de trabalhar com a ferramenta Scratch? 
 

ALUNO 
(Respostas e presenças em actividade facultativa) 

 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

(Respostas) 

Aiba:  

6 – Sim, alterou mas não deixei de ir brincar para a rua para ir 
para o Scratch. Mas quando não tinha nada para fazer ia para o 
Scratch. 
13 – Para mim no programa não há nada menos ou mais 
interessante 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time:11/13 

1.7 Pai: SIM, ALGUMAS VEZES 
Aumentou o tempo de utilização do 
computador. Passou cerca de uma hora 
por dia com o trabalho relacionado com 
as actividades desenvolvidas nas aulas. 
Mostrou-se entusiasmada e 
comprometida com o projecto 

1.6 - MUITO interesse 

Kit:  
6 – Não, não ocupou os meus tempos livres. 
13 – Para mim é tudo muito importante. 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 2/13 

1.7 Mãe: SIM, ALGUMAS VEZES 
Bastante curiosa e interessada, 1 hora (+ 
-) 

 
1.6 – MUITO interesse 

Arqui:  

6 - Sim. Porque antes fazia outras coisas 
13 - Eu acho que tudo tem o seu interesse desde os projectos 
até... 
11 - Gostei ÀS VEZES 

Presenças no Scratch time: 1/13 

1.7 - Mãe: SIM, POUCO 
Mais ou menos 60 min (?) 

 
1.6 -  Revelou interesse ALGUMAS 
VEZES 

Cob:  
6 – Não muito, em vez de ir para o computador brincar vou 
trabalhar com o Scratch. 
13 – Para mim é tudo interessante. 
11 - Gostei SEMPRE 

Presenças no Scratch time: 7/13 

1.7 Pai: SIM, ALGUMAS VEZES 
Cinco horas por semana 

 
1.6 - MUITO interesse 

Vizi:  
6 - Não 
13 - Nada 
11- Gostei MUITO (?) 

Presenças no Scratch time: 6/13 
 
 
 

 
 
 

1.7 - Mãe: NÃO 
1-6 -POUCO interesse 

Pali:  

6 – ... Bem, na ocupação dos meus tempos livres eu brinco, 
vejo televisão, leio, vou ao computador e agora que conheço o 
scratch, cada vez que vou ao computador vou ao scratch. 
13 – Não tenho coisas mais ou menos interesse 
11 - Gostei SEMPRE 

1.7 Pai: SIM, ALGUMAS VEZES 
O seu envolvimento com o Scratch foi 
positivo no sentido de estar mais 
envolvida com o ensino, algumas 
actividades e de alguma forma melhorou 
a sua integração com a informática. 

(...) inicialmente entusiasmo. Ele quis instalar rapidamente o programa e explorou. (...) À medida que o tempo ia 
passando percebi que não se aproximava do Scratch. Convidei-o algumas vezes a mostrar-me como se fazia. 
As respostas eram evasivas. Respondia “eu fiz mas não gravei”(...) Houve realmente um dia que me pareceu 
diferente. O V. chegou feliz com o seu projecto do Caracol... dirigiu-se imediatamente ao PC. (...) Senti a mesma 
persistência que teve quando queria aprender a andar de bicicleta... (Mãe) 

Anexo XXI 



Presenças no Scratch time: 5/13 1.6 - MUITO interesse 
Zang:  

6 - Não. Mas às vezes quando estava no meu tempo para 
brincar, em vez de estar na rua a brincar, estava no Scratch. 
13 – Ver que basta mexer numa tecla do Scratch o animal, ou 
objecto mexer-se e também ver os projectos. 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 6/13 

1.7 Mãe: SIM, MUITO 
 
Cerca de uma hora por dia. 

 
 
1.6 - MUITO interesse 

Sereia:  

6 – Sim, de alguma forma, por vezes naqueles espaços de que 
não tinha nada para fazer ou ia ver televisão, ou ouvir música, 
agora depois de tomar conhecimento da ferramenta, prefiro 
fazer projectos e quando dou pelas horas já está aminha mãe a 
chamar-me para vir jantar. 
13 – Neste programa para mim não tenho coisas mais ou 
menos interessantes 
11 - Gostei MUITO 
 
Presenças no Scratch time: 13/13 

 
 

1.7 Mãe: SIM, MUITO 
Por vezes mais ao fim-de-semana cerca 
de duas horas, durante a semana uma 
hora. 

 
1.6 - MUITO interesse 
 
 
 
 
 
 

Cinip:  

6 – Não. Não ocupou mas se eu tivesse o meu computador 
portátil em casa e a minha mãe não o levasse eu já não tinha 
tanto tempo livre. 
13 – Eu acho tudo interessante. 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 5/13 

1.7 Mãe: SIM, ALGUMAS VEZES 
De um modo geral, não foi um trabalho 
diário, mas semanalmente trabalhava no 
programa 

 
1.6 - Revelou interesse ALGUMAS 
VEZES 

Gong:  
6 -.Sim. Alterou um pouco, passei a ir mais ao computador. 
13 – Para mim é tudo importante 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 2/13 

 

1.7 Mãe: SIM, ALGUMAS VEZES 
Dedica actualmente mais tempo com o 
computador em actividades ligadas ao 
Scratch, ou com ele relacionadas. Em 
média terá ocupado 30 minutos diários. 

1.6 - MUITO interesse 

Dama 

6 - SIM! Antes passava as tardes todas a estudar e a ver 
televisão. Agora estudo, faço projectos no Scratch e a escrever 
no blogger. 
13 - Gosto de ver projectos acabados e lindos. Não gosto de ver 
projectos com problemas. 
11 - Gostei SEMPRE 

Presenças no Scratch time:11/13 

 
1.7 Mãe: SIM, MUITO 
A Mada passou a utilizar todos os tempos 
livres (e não só) a trabalhar no Scratch 

 
1.6 - MUITO interesse 
 

Ebir:  

6 -.Sim. Antes até trabalhar com o Scratch ocupava os meus 
tempos livres a ver televisão e agora aproveito e vou mexer no 
scratch 
13 - O mais interessante é dar a ordem ao boneco e o menos 
interessante é ter de gravar o projecto 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 5/13 

 
1.7 Mãe: SIM, MUITO 
 
 
 
1.6 - MUITO interesse 

Frus:  

6 - Sim. Quando podia mexia no Scratch 
13 -O mais interessante é saber que estou a programar e o 
menos é as dificuldades 
11 -Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 8/13 

1.7 Mãe: SIM, MUITO 
Mais ou menos 30 minutos a uma hora 
por dia 

 
1.6 - MUITO interesse 

OBS. Mãe - No início a Sereia começou por pedir ajuda ao pai 
(instalação do Scratch) com o evoluir do tempo, adquiriu mais 
interesse e gosto pela disciplina e pelo trabalho com o Scratch, 
acabando por envolver os outros membros da família (mãe e irmão). 

Mostrando os seus projectos, trabalhos, blogue... 



Nalim:  

6 – Sim, porque antes eu passava os tempos livres a brincar 
com os meus vizinhos, a ver televisão ou a  fazer TPC, agora 
passo o tempos livres a investigar coisas do scratch e blogues. 
13 – Mais interessante é aparte de desenhar e não tenho nada 
menos interesante porque adoro o Scratch. 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 8/13 

 
1.7 Mãe: SIM, MUITO 
Não contabilizei, sei que passa todo o 
tempo que o computador está disponível, 
utiliza o que aprendeu para quase todas 
(diversas) disciplinas. 

 
1.6 - MUITO interesse 

Laim:  
6 -.Sim. Porque antes nos meus tempos livres fazia outras 
coisas menos interessantes. 
13 - O mais interessante é tudo e o desenho. 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time:12/13 

1.7 Mãe: SIM, ALGUMAS VEZES 
Prefere trabalhar no Scratch em vez de 
ver televisão. Gasta em média 3 horas 
para desenvolver os trabalhos. 

 
1.6 - MUITO interesse 

Piria:  

6 – Mais ou menos às vezes apetece-me fazer projectos e faço.  
13 – Não interessante: nada. Interessante: tudo 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time: 8/13 

 
Não entregou o questionário. 

Bug:  
6 - Quando eu não tinha o Scratch nos tempos livres, jogava 
computador, estudava e via TV. Agora faço projectos no 
Scratch. 
13 -É tudo mais interessante e nada menos interessante 
11 - Gostei SEMPRE 

Presenças no Scratch time:11/13 

1.7 - Mãe: SIM, MUITO 
Mais ou menos duas horas diárias 

 
1.6 - MUITO interesse 

Lag:  

6 – Sim, antes estudava e de resto jogava à bola e PSP. Agora 
estudo e em vez de ir brincar vou para o Scratch. 
13 – Tudo é interessante. Acho que gosto de tudo. 
11 - Gostei SEMPRE 

Presenças no Scratch time: 8/13 

1.7 Pai: SIM, ALGUMAS VEZES 
Deixou de jogar tanto no PC, PSP, etc. O 
tempo dispendido com o Scratch/blogues 
foi  mais ou menos uma a duas horas. 

 
1.6 – MUITO interesse 

Nali:  

6 – Sim, mas pouco. Quando quero fazer um projecto (mais de 
problemas de matemática) fico ali a tentar muito tempo  
13 – Para mim o mais interessante é: projectos giros com 
interacção, engraçados e que possamos aprender. O menos 
interessante é projectos feios que não digam nada. 
11 - Gostei MUITO 

Presenças no Scratch time:10/13 

1.7 Mãe: SIM, ALGUMAS VEZES 
As alterações prendem-se mais com o 
tempo dispendido no computador em 
função do Scratch e blogues, 
contrariamente ao tempo que dispendia 
com a playstation e jogos de computador. 
Uma média diária de uma hora. 

1.6 - MUITO interesse 

 
 

 


