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Apêndice A- Questionário de caracterização sociodemográfica e diagnóstico de 
competências tecnológicas dos sujeitos que participaram no estudo 

 
 

Inquérito por Questionário 
 

Este questionário insere-se num estudo a decorrer no âmbito do doutoramento em Educação, na 
especialidade TIC na Educação, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Tem 
como objetivo inquiri-lo a nível sociodemográfico e sobre as suas competências tecnológicas no 
uso da internet e experiência na modalidade de formação em e-learning e/ou b-learning. 
 O anonimato das opiniões será garantido. 
 
Dados pessoais 
 
1. Género 
                                                              
 Masculino   
 Feminino    
 
 
  
2- Idade  
 
18 a 25 anos 
26 a 35 anos   
36 a 40 anos 
41 a 45 anos 
46 a 50 anos 
51 a 55 anos 
                                                             
Mais de 55 anos                                 
 
3. Estado civil: 
   
 Casado                                                Solteiro                               
 
 União de facto                                    Divorciado                           
 
 
                                                      
4. Situação profissional:     
                                                       
 
Efetivo  
Contratado                
                                     
Prestação de serviços  Tempo de serviço          
 
Desempregado  
 
 
 
 
 
 



5. Utiliza o computador no seu dia a dia? 
 
 Sim 
 Não 
 
 
 
5.1. De onde costuma aceder à internet? 
 
Casa          trabalho             ISCE               outros locais (indique-os)___________________ 
 
 
5.2 Para que fins a utiliza? 
 
 Para fins profissionais 
 
 Para realizar trabalhos académicos 
  
 Para fins de entretenimento    
 
 Para pesquisa de informação   
  
 Outros________________________________________________________________ 
 
6. Já teve algum tipo de contacto com plataformas LMS (por ex. a Moodle)? 
 
Sim  
 
Não  
 
7. Se respondeu sim
 

, indique em que contextos: 

Ações de formação  
 
Trabalho 
 
No ensino secundário 
 
No ensino superior   
 
Outros________________________________________________________________ 
 
 

8. Já frequentou algum curso em e-learning e/ou b-learning? 

Sim em b-learning 

Sim em e-learning 

Não 

 

9.Se respondeu não 
 

que sentimento poderá sentir no uso inicial da plataforma ORACLE? 

Curiosidade  
 



Medo 
 
Ansiedade 
 
Insegurança 
 
Motivação  
 
Desmotivação 
 
Frustração   
 
Outros________________________________________________________________ 
 
 

 
10. Utilização de ferramentas. Assinale as que utiliza, indicando a sua frequência e o seu nível 
de à vontade. 
 
Para responder, assinale com um círculo

 

 a opção que lhe corresponde e utilize as seguintes 
escalas: 

 
    
NºQ Frequência WWW - Ferramentas de comunicação  NºQ Nível de à vontade 

  Correio eletrónico 
 

  

10.1 1  2  3  4  5 Abrir/Enviar mensagens 10.2 1  2  3  4 
  Participação em Fóruns de comunicação   

10.3 1  2  3  4  5 Entrar/Responder a uma questão 10.4 1  2  3  4 
  Chat (skype, MSN)   

10.5 1  2  3  4  5 Conversar através de texto escrito 10.6 1  2  3  4 
10.7 1  2  3  4  5 Conversar por videoconferência 10.8 1  2  3  4 

  Redes sociais (Facebook, hi5)   
10.9 1  2  3  4  5 Comunicar com grupo de amigos 10.10 1  2  3  4 

 
Obrigado pela colaboração! 

Frequência 
 
1. Nunca 
2. Raramente 
3. Algumas vezes por mês 
4. Várias vezes por semana 
5. Todos os dias 
 

Nível de à vontade 
 
1. Nada à vontade  
2. Pouco à vontade 
3. À vontade 
4. Muito à vontade 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice A- Caracterização da Amostra do Estudo (dados sociodemográficos e 
competências tecnológicas) 

 

Quadro 1 

Género 

 

 

Quadro 2 
Distribuição por Género e Faixa etária 
 

 
Género 

Total Masculino Feminino 

Idade 18 a 25 2 7 9 

26 a 35 5 13 18 

36 a 40 0 5 5 

41 a 45 0 4 4 

51 a 55 0 1 1 
Total 7 30 37 

 
 
Quadro 3 
Distribuição por Género e Estado civil 
 

 
Género 

Total Masculino Feminino 

Estado Civil Casado 1 12 13 

União de facto 1 2 3 

Solteiro 5 11 16 

Divorciado 0 5 5 
Total 7 30 37 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
Acumulada 

 Masculino 7 18,9 18,9 18,9 
Feminino 30 81,1 81,1 100,0 
Total 37 100,0 100,0  



 
Quadro 4 
 
Distribuição por género e por situação profissional 
 

 
Género 

Total Masculino Feminino 

Situação Profissional Efetivo 4 18 22 

Contratado 1 6 7 

Prestação serviços 1 2 3 

Desempregado 1 4 5 
Total 7 30 37 

 
 

  

 

Quadro 5 
Já teve algum tipo de contacto com plataformas LMS (ex. Moodle)? 

 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

 Percentagem 
acumulada 

Válidos Sim 7 18,9 18,9 18,9 
Não 30 81,1 81,1 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 6 

Já frequentou algum curso em b-learning e/ou e-learning? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Frequência na utilização do Correio eletrónico  
 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Raramente 1 2,7 2,7 2,7 
Algumas vezes por mês 4 10,8 10,8 13,5 
Várias vezes por semana 10 27,0 27,0 40,5 
Todos os dias 22 59,5 59,5 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
 

 
Quadro 8 

Nível de à vontade na utilização do Correio eletrónico 

 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Pouco à vontade 1 2,7 2,7 2,7 
À vontade 5 13,5 13,5 16,2 
Muito à vontade 31 83,8 83,8 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

 Sim em b-learning 3 8,1 8,1 8,1 
Não 34 91,9 91,9 100,0 
Total 
 

37 100,0 100,0  

      Sim em e- 
learning 
      Não 
     Total 

             2 
 

35 
 

37 

5,4 
 

94,6 
 

100,0 

5,4 
 

94,6 
 

100,0 

5,4 
 

100,0 

 

 

 

        Quadro 7 



 
Quadro 9 

 Frequência com que utiliza fóruns 
 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nunca 10 27,0 27,0 27,0 
Raramente 7 18,9 18,9 45,9 
Algumas vezes por mês 14 37,8 37,8 83,8 
Várias vezes por semana 5 13,5 13,5 97,3 
Todos os dias 1 2,7 2,7 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
 

 
 

                   Quadro 10  
                Nível de à vontade no uso dos fóruns 

 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nada à vontade 8 21,6 21,6 21,6 
Pouco à vontade 7 18,9 18,9 40,5 
À vontade 16 43,2 43,2 83,8 
Muito à vontade 6 16,2 16,2 100,0 
Total 37 100,0 100,0  



 
                    Quadro 11 

Frequência com que utiliza Chat (Skype, MSN) 
 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nunca 7 18,9 18,9 18,9 
Raramente 4 10,8 10,8 29,7 
Algumas vezes por mês 9 24,3 24,3 54,1 
Várias vezes por semana 6 16,2 16,2 70,3 
Todos os dias 11 29,7 29,7 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
                Quadro 12 

Nível de à vontade no uso de Chat (Skype, MSN) 
 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nada à vontade 6 16,2 16,2 16,2 
Pouco à vontade 4 10,8 10,8 27,0 
À vontade 9 24,3 24,3 51,4 
Muito à vontade 18 48,6 48,6 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
               Quadro 13 

 
Frequência: conversar por videoconferência 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nunca 8 21,6 21,6 21,6 
Raramente 10 27,0 27,0 48,6 
Algumas vezes por mês 11 29,7 29,7 78,4 
Várias vezes por semana 4 10,8 10,8 89,2 
Todos os dias 4 10,8 10,8 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



                     Quadro 14 

Nível de à vontade conversar por videoconferência 
 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nada à vontade 8 21,6 21,6 21,6 
Pouco à vontade 6 16,2 16,2 37,8 
À vontade 11 29,7 29,7 67,6 
Muito à vontade 12 32,4 32,4 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
               Quadro 15 

Frequência no uso de Redes sociais (Facebook, hi5) 
 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nunca 7 18,9 18,9 18,9 
Raramente 8 21,6 21,6 40,5 
Algumas vezes por mês 4 10,8 10,8 51,4 
Várias vezes por semana 7 18,9 18,9 70,3 
Todos os dias 11 29,7 29,7 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 

 

                      Quadro 16 
Nível de à vontade no uso de Redes sociais (Facebook, hi5) 

 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válidos Nada à vontade 5 13,5 13,5 13,5 
Pouco à vontade 7 18,9 18,9 32,4 
À vontade 9 24,3 24,3 56,8 
Muito à vontade 16 43,2 43,2 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Idade 

Total 18 a 25 26 a 35 36 a 40 41 a 45 51 a 55 

10.19Redes sociais 

(facebook, hi5): comunicar 

com grupo de amigos 

Nunca 2 1 1 2 1 7 

Raramente 0 5 1 2 0 8 

Algumas vezes por mês 0 4 0 0 0 4 

Várias vezes por semana 1 5 1 0 0 7 

todos os dias 6 3 2 0 0 11 

Total 9 18 5 4 1 37 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Quadro 17- Grupos etários 

 



Apêndice B- Escala de Satisfação com a Vida 
 
 
Inquérito  
As questões e as escalas que a seguir se apresentam inserem-se num estudo a decorrer no âmbito do doutoramento 
em Educação, na especialidade TIC na Educação. Pretende-se com este inquérito conhecer, nesta fase da sua 
formação, o seu grau de satisfação com a vida. Este inquérito é confidencial e anónimo. E o seu preenchimento apenas 
lhe tomará 10 minutos do seu tempo. É obrigatória a resposta a todos os itens, dando apenas uma resposta em cada 
um. Por favor verifique se o faz, caso contrário não poderá avançar nem submeter o inquérito! Agradece-se a sua 
colaboração 
 Ana Runa 
* Required 
 

Escala de satisfação com a vida 
Considere as afirmações abaixo apresentadas e avalie o quanto concorda ou discorda com cada uma delas. Por favor 
use a seguinte escala de resposta com os números de 1 a 7, para indicar:  

 
1- Em muitos aspetos a minha vida aproxima-se dos meus ideais * 

1- Fortemente em desacordo 2- Desacordo 3- Levemente em desacordo 4- Nem de acordo nem em desacordo 5- 
Levemente de acordo 6- Acordo 7- Fortemente de acordo 

 1 2 3 4 5 6 7  

         
 
 

2- As minhas condições de vida são excelentes * 

1- Fortemente em desacordo 2- Desacordo 3- Levemente em desacordo 4- Nem de acordo nem em desacordo 5- 
Levemente de acordo 6- Acordo 7- Fortemente de acordo 

 1 2 3 4 5 6 7  

         
 
3- Estou satisfeito(a) com a minha vida * 

1- Fortemente em desacordo 2- Desacordo 3- Levemente em desacordo 4- Nem de acordo nem em desacordo 5- 
Levemente de acordo 6- Acordo 7- Fortemente de acordo 

 1 2 3 4 5 6 7  

         
 
4- Até agora consegui obter aquilo que era importante na vida * 

1- Fortemente em desacordo 2- Desacordo 3- Levemente em desacordo 4- Nem de acordo nem em desacordo 5- 
Levemente de acordo 6- Acordo 7- Fortemente de acordo 

 1 2 3 4 5 6 7  

         
 
5- Se eu pudesse viver a minha vida de novo, não alteraria praticamente nada. * 

1- Fortemente em desacordo 2- Desacordo 3- Levemente em desacordo 4- Nem de acordo nem em desacordo 5- 
Levemente de acordo 6- Acordo 7- Fortemente de acordo 



 1 2 3 4 5 6 7  

         
 

 
Obrigada pela colaboração! 



Apêndice B1 - Análise Fatorial Exploratória da Escala de satisfação com a Vida 

 

 

                                   Quadro 1 
                             Estatística KMO e Teste de Bartlett 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                Quadro 2 
                                Valores próprios e percentagem de variância explicada 
 

  

Componentes Total 
% da 

Variância 

 

1 2,458 49,168  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMO  0,773 

Teste Bartlett 
 

Grau liberdade 
Valor p 

64,148 
10 

,000 



Apêndice B2- Consistência Interna da Escala de Satisfação com a Vida 
 

Quadro 3 

Alfa de Cronbach 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,806 ,813 5 
 



Apêndice B3 - Teste de normalidade Satisfação com a Vida 

 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk a 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totalsvpre ,134 36 ,099 ,948 36 ,089 
Totalsvt1 ,171 36 ,010 ,937 36 ,041 
Totalsvpos2 ,174 36 ,007 ,901 36 ,004 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 



Apêndice C- Inventário de Estados Afetivos Reduzido (IEA) 
 
Inquérito  
As questões e as escalas que a seguir se apresentam inserem-se num estudo a decorrer no âmbito do doutoramento 
em Educação, na especialidade TIC na Educação. Pretende-se com este inquérito conhecer, neste fase da sua 
formação, o grau como sente diferentes sentimentos e emoções. Este inquérito é confidencial e anónimo. E o seu 
preenchimento apenas lhe tomará 10 minutos do seu tempo. É obrigatória a resposta a todos os itens, dando apenas 
uma resposta em cada um. Por favor verifique se o faz, caso contrário não poderá avançar nem submeter o inquérito! 
Agradece-se a sua colaboração 
 Ana Runa 
* Required 
 

Escala de emoções 
Esta escala consiste numa série de palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. Leia cada item e 
assinale a resposta apropriada na escala junto a cada palavra. Indique em que grau se sente geralmente dessa 
maneira, ou seja, como se sente em média. Por favor verifique se respondeu a todos os itens e se deu apenas uma 
resposta a cada um. 

 
1- Atencioso * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
2- Deprimido * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
3- Audacioso * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
4- Determinado * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
5- Caloroso * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 



6- Afectuoso * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
7- Ardente * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
8- Seguro * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
9- Angustiado * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
10- Sereno * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
11- Tranquilo * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
12- Simpático * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
 

 



13- Competente * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
14- Capaz * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
15- Perturbado * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
16- Atrevido * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
17- Ousado * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
18- Amável * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 
19- Calmo * 

1- Muito pouco ou nada 2- Um pouco 3- Moderadamente 4- Muito 5- Extremamente 

 1 2 3 4 5  

       
 

Obrigada pela colaboração! 



 

 

Itens SK Ku 
1. Atencioso ,163 -,240 
2. Deprimido ,384 -1,092 
3. Audacioso -,851 1,412 
4. Determinado -,735 ,172 

5. Caloroso ,468 ,281 
6. Afetuoso -,147 ,006 
7. Ardente -,134 1,515 
8. Seguro -,850 ,647 
9. Angustiado ,249 -1,323 
10. Sereno -,524 ,535 
11. Tranquilo ,111 ,450 
12. Simpático -,445 1,051 
13. Competente -,587 ,852 
14. Capaz -,587 ,852 
15. Perturbado ,984 -,387 
16. Atrevido -,668 -,217 
17. Ousado -,586 -,669 
18 Amável ,199 -,472 
19. Calmo -,433 ,570 

Apêndice C1- Sensibilidade dos itens do Inventário de Estados 
Afetivos - Reduzido 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

  

  

 

Níveis de Assimetria (Skewness) e Achatamento (Kurtosis) 

 

 

 



Apêndice C2 - Análise Fatorial Exploratória 

 
 

 
Estatística KMO e Teste de Bartlett 

 

 
 
 

 

 

 

 
Quadro 3 – Valores próprios e percentagem de variância explicada 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

KMO  ,569 

Teste Bartlett 

 

Grau liberdade 

Valor p 

408,877 

171 

,000 

  

Componentes Total 
% da 

Variância 

% da Variância 

acumulada 

1 

2 

3 

4 

5 

3,136 

2,890 

2,724 

2,571 

2,367 

16,506 

15,210 

14,335 

13,534 

12,459 

16,506 

31,716 

46,051 

59,584 

72,043 

 

 



Apêndice C3- Testes de normalidade das variáveis “Inventário de Estados Afetivos – 
Reduzido” 

 

Emoções negativas 

 

 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totalIEAnegpre ,153 36 ,034 ,884 36 ,001 

totalIEAnegt pos1 ,200 36 ,001 ,861 36 ,000 

totalIEAneg pos2 ,197 36 ,001 ,868 36 ,001 

 

 

 
Ativação positiva 
 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totalIEAativapre ,259 36 ,000 ,927 36 ,021 

totalIEAativat pos1 ,110 36 ,200* ,962 36 ,255 

totalIEAativa pos2 ,150 36 ,041 ,948 36 ,091 

 

 

 
Auto eficácia 
 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totalIEAautoefpre ,217 36 ,000 ,870 36 ,001 

totalIEAautoeft pos1 ,197 36 ,001 ,927 36 ,021 

totalIEAautoef pos2 ,186 36 ,003 ,894 36 ,002 

 

 
 



Apêndice D – Escala de Autoaprendizagem 

 
Inquérito  
As questões e as escalas que a seguir se apresentam inserem-se num estudo a decorrer no âmbito do doutoramento 
em Educação, na especialidade TIC na Educação. Pretende-se com este inquérito conhecer, neste fase da sua 
formação, que opinião tem acerca das suas possibilidades de aprender continuamente. Este inquérito é confidencial e 
anónimo. E o seu preenchimento apenas lhe tomará 10 minutos do seu tempo. É obrigatória a resposta a todos os 
itens, dando apenas uma resposta em cada um. Por favor verifique se o faz, caso contrário não poderá avançar nem 
submeter o inquérito! Agradece-se a sua colaboração 
 Ana Runa 
* Required 

Escala de Autoaprendizagem 
O objetivo deste questionário é conhecer a opinião que cada um tem acerca das suas possibilidades de aprender 
continuamente: não há boas nem más respostas, pois o que conta é a sua opinião sincera acerca de si mesmo, tal 
como se vê em diversos aspetos da sua vida profissional. Por favor responda a todas as questões, mesmo que 
algumas lhe pareçam semelhantes a outras. As suas respostas serão analisadas conjuntamente com as de outras 
pessoas pelo que não haverá acesso às respostas individuais.  

1- Gosto de aprender para melhorar pessoal e profissionalmente * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
2- Procuro aprender em todas as situações * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
3- Sou responsável pelas minhas aprendizagens * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
4- Tenho vontade de aprender por mim mesmo * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
 



5- Estou sempre a aprender com tudo o que me rodeia * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
6- Sou uma pessoa atenta aos outros para aprender com eles * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
7- Tenho em conta a minha experiência quando escolho novas aprendizagens * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
8- Sou uma pessoa mais ativa quando sei as razões do que vou aprender * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
9- Sou capaz de aprender com pontos de vista diferentes dos meus * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
10- Procuro todas as informações de que preciso para saber mais * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
 

 

 

 



11- Oriento as minhas aprendizagens em função de problemas concretos * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
12-A minha capacidade para aprender por mim mesmo está a aumentar * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
13- Sei que sou capaz de aprender com os meus erros * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
14- Aprendo sempre algo de novo com o meu trabalho * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
15- Sou capaz de gerir cada vez melhor as minhas aprendizagens * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
16- Sei melhor do que as outras pessoas o que preciso de aprender * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
 

 

 

 



17- Faço perguntas quando tenho dúvidas * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
18- Sou capaz de analisar velhos problemas de novas maneiras * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
19-Dirijo as minhas aprendizagens para o que me é útil * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
20- Aprendo melhor aquilo que preciso para executar bem o meu trabalho * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
21- Procuro aplicar na prática o que aprendo * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
22- Sou capaz de aprender a ultrapassar as dificuldades que me surgem * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
 

 

 

 



23- Sou capaz de decidir o que devo aprender * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
24- Aprendo bem aquilo que melhor me permite enfrentar situações reais * 

1- Discordo totalmente 2- Discordo 3- Discordo parcialmente 4- Concordo parcialmente 5- Concordo 6- Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 6  

        
 
 
 

Obrigada pela colaboração! 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

Itens SK Ku 
1- Gosto de aprender para melhorar pessoal e 
profissionalmente   -,402 -1,947 
2- Procuro aprender em todas as situações  -,617 -,518 
3- Sou responsável pelas minhas aprendizagens   -,076 -,891 
4- Tenho vontade de aprender por mim mesmo   -,517 ,303 
5- Estou sempre a aprender com tudo o que me rodeia  -,724 -,695 
6- Sou uma pessoa atenta aos outros para aprender com 
eles   -,193 -1,274 
7- Tenho em conta a minha experiência quando escolho 
novas aprendizagens   -,198 -,060 
8- Sou uma pessoa mais activa quando sei as razões do 
que vou aprender   -1,333 4,180 
9- Sou capaz de aprender com pontos de vista diferentes 
dos meus   ,065 ,576 
10- Procuro todas as informações de que preciso para 
saber mais   ,113 -,568 
11- Oriento as minhas aprendizagens em função de 
problemas concretos  -,283 -,228 
12-A minha capacidade para aprender por mim mesmo 
está a aumentar   -,058 -,205 
13- Sei que sou capaz de aprender com os meus erros   -,332 -,634 
14- Aprendo sempre algo de novo com o meu trabalho   -1,995 6,918 
15- Sou capaz de gerir cada vez melhor as minhas 
aprendizagens   -1,155 3,673 
16- Sei melhor do que as outras pessoas o que preciso 
de aprender  ,063 -,801 
17- Faço perguntas quando tenho dúvidas   ,058 -,598 
18- Sou capaz de analisar velhos problemas de novas 
maneiras   -,144 -,049 
19-Dirijo as minhas aprendizagens para o que me é útil   -,407 ,621 
20- Aprendo melhor aquilo que preciso para executar 
bem o meu trabalho  -,970 2,079 
21- Procuro aplicar na prática o que aprendo   ,339 ,705 
22- Sou capaz de aprender a ultrapassar as dificuldades 
que me surgem   ,067 -,199 
23- Sou capaz de decidir o que devo aprender   -,372 -,067 
24- Aprendo bem aquilo que melhor me permite 
enfrentar situações reais  -,597 1,430 

Apêndice D1- Índices de Sensibilidade, itens da Escala de 
Autoaprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

  

 

Níveis de Assimetria (Skewness) e Achatamento (Kurtosis) 

 

 

 



Apêndice D2- Análise Fatorial Exploratória 

 

Estatística KMO e Teste de Bartlett 
 

 
 

 

 

 

 

 

Valores próprios e percentagem de variância explicada 
 
 

 

 

KMO  ,518 

Teste Bartlett 
 

Grau liberdade 
Valor p 

361,868 
190 
,000 

  

Componentes Total 
% da 

Variância 
% da Variância 

acumulada 

1 
2 
3 

4,226 
3,278 
2,701 

21,132 
16,391 
13,505 

21,132 
37,523 
51,028 

 



Apêndice D3- Testes de normalidade dos domínios/variáveis da escala 
“Autoaprendizagem” 

 

Aprendizagem ativa 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk a 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totalaprendativa1 ,140 36 ,074 ,957 36 ,176 

totalaprendativa2 ,118 36 ,200 ,975 * 36 ,585 

totalaprendativa3 ,091 36 ,200 ,977 * 36 ,654 
 

 

Iniciativa na aprendizagem 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk a 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totaliniciaprend1 ,156 36 ,026 ,950 36 ,108 

totaliniciaprend2 ,167 36 ,013 ,923 36 ,016 

totaliniciaprend3 ,129 36 ,137 ,954 36 ,140 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

 

Autonomia na aprendizagem 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk a 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totalautoaprend1 ,161 36 ,020 ,974 36 ,542 

totalautoaprend2 ,147 36 ,047 ,941 36 ,053 

totalautoaprend3 ,159 36 ,022 ,934 36 ,033 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 



Apêndice E- Inquérito de Aprendizagem Online (Escalas de Bem-estar e Mal-estar 

emocional) 

 
Inquérito-Atividades Online  
Este inquérito insere-se num estudo a decorrer no âmbito do doutoramento em Educação, na 
especialidade TIC na Educação. Tem como objetivo conhecer o seu estado emocional, 
através da aplicação de duas escalas de emoções positivas e negativas, em relação às 
atividades e ao uso dos conteúdos online das diversas unidades curriculares. É 
constituído por 4 grupos. Leia com atenção as perguntas, pois poderão parecer-lhe 
semelhantes. Terá de responder a todos os itens, dando apenas uma resposta em cada um. 
Por favor verifique se o faz, caso contrário não poderá avançar nem submeter o inquérito! Este 
inquérito é confidencial e anónimo. E o seu preenchimento apenas lhe tomará 10 minutos do 
seu tempo. Tente ser o mais sincero possível nas suas respostas! Agradece-se a sua 
colaboração 
 Ana Runa 
* Required 
 

 1- Emoções positivas face às atividades e ao uso dos conteúdos 
online da (s) unidade (s) curricular (es) de que "gosta mais" neste  
semestre
A escala que se apresenta em baixo, consiste numa série de palavras que descrevem 
diferentes sentimentos e emoções positivas. Utilize a escala (de 0 a 3) para cada uma das 
opções (emoções): 

. 

 0- Nunca 1- Ocasionalmente 2- Em bastantes ocasiões 3- Todo o tempo  

 
Como se sentiu durante as atividades e ao utilizar os conteúdos online da (s) unidade (s) 
curricular (es) de que gosta mais? Que emoções positivas sentiu? * 

  0 1 2 3  
   1.1 Satisfação       

1.2 Entusiasmo       

  1.3 Orgulho       

1.4 Otimismo       

1.5 Competência       

1.6 Alegria       

1.7 Alívio       

1.8 Serenidade       



  0 1 2 3  
1.9 Euforia       

1.10 Segurança       

1.11 Tranquilidade       

1.12 Perseverança       

   
1.13Acompanhamento       

1.14 Confiança       

1.15 Orientação       

1.16 Atração       

1.17 Reconhecimento       

1.18 Agradecimento       

1.19 Poder       

1.20 Estímulo       
 

2- Emoções negativas face às atividades e ao uso dos conteúdos 
online da (s) unidade (s) curricular (es) de que "gosta mais" neste

A escala que se apresenta em baixo, consiste numa série de palavras que descrevem 
diferentes sentimentos e emoções negativas. Utilize a escala (de 0 a 3) para cada opção: 

 
semestre 

 0- Nunca 1- Ocasionalmente 2- Em bastantes ocasiões 3- Todo o tempo  

 
Como se sentiu durante as atividades e ao utilizar os conteúdos online da (s) unidade (s) 
curricular (es) de que gosta mais? Que emoções negativas sentiu? * 

  0 1 2 3  
2.1 Aborrecimento       

2.2 Frustração       

2.3 Chateado       

2.4 Tédio       



  0 1 2 3  
2.5 Culpa       

2.6 Tristeza       

2.7 Insegurança       

2.8 Arrependimento       

2.9 Solidão       

2.10Angústia/ansiedade       

2.11 Desespero       

2.12 Stresse/cansaço       

2.13 Apatia/sem vontade       

2.14 Desconfiança       

2.15 Vergonha       

2.16 Asco/repulsa       

2.17 Desorientado(a)       

2.18 Raiva/ira       

2.19 Impotência       

2.20Tensão/preocupação       
 

3- Unidade (s) Curricular (es) de que "gosta menos" neste semestre: 
emoções 
Utilize a escala (de 0 a 3) para cada uma das opções (emoções):  

positivas 

0- Nunca 1- Ocasionalmente 2- Em bastantes ocasiões 3- Todo o tempo  

 
 Como se sentiu durante as atividades e ao utilizar os conteúdos online da (s) unidade (s) 
curricular (es) de que gosta menos? Que emoções positivas

 

 sentiu? * 

 0 1 2 3  
3.1 Satisfação       



  0 1 2 3  
3.2 Entusiasmo       

3.3 Orgulho       

3.4 Otimismo       

3.5 Competência       

3.6 Alegria       

3.7 Alívio       

3.8 Serenidade       

3.9 Euforia       

3.10 Segurança       

3.11Tranquilidade       

3.12 Perseverança       

3.13Acompanhamento       

3.14 Confiança       

3.15 Orientação       

3.16 Atracão       

3.17 Reconhecimento       

3.18 Agradecimento       

3.19 Poder       

3.20Estímulo       
 

4- Unidade (s) Curricular (es) de que "gosta menos" neste semestre: 
emoções 
Utilize a escala (de 0 a 3) para cada uma das opções (emoções): 

negativas 

 0- Nunca 1- Ocasionalmente 2- Em bastantes ocasiões 3- Todo o tempo  



Como se sentiu durante as atividades e ao utilizar os conteúdos online da (s) unidade (s) 
curricular (es) de que gosta menos? Que emoções negativas sentiu? * 

  0 1 2 3  
4.1 Aborrecimento       

4.2 Frustração       

4.3 Chateado       

4.4 Tédio       

4.5 Culpa       

4.6 Tristeza       

4.7 Insegurança       

4.8 Arrependimento       

4.9 Solidão       

4.10Angústia/ansiedade       

4.11 Desespero       

4.12 Stresse/cansaço       

4.13 Apatia/sem vontade       

4.14 Desconfiança       

4.15 Vergonha       

4.16 Asco/repulsa       

4.17 Desorientado(a)       

4.18 Raiva/ira       

4.19 Impotência       

4.20Tensão/preocupação       
 



Apêndice E1 – Índices de Sensibilidade dos itens das escalas de Bem-estar 
Emocional e de Mal-estar Emocional (Validação escalas). “ Atividades/ conteúdos 

online da (s) UC (de que gosta mais) 

Quadro 1 

Níveis de Assimetria (Skewness) e Achatamento (Kurtosis) 

Itens SK Ku 
1.1 – Emoções positivas: satisfação 
 

-,091 -,008 

1.2 – Emoções positivas: entusiasmo 
 

-,181 ,005 

1.3 – Emoções positivas: orgulho 
 

-,094 -,383 

1.4 – Emoções positivas: otimismo 
 

-,298 ,137 

1.5 – Emoções positivas: competência -,154 ,514 

1.6 - Emoções positivas: alegria 
 

-,036 -,420 

1.7– Emoções positivas: alívio 
 

-,148 -,284 

1.8– Emoções positivas: serenidade 
 

-,159 -,251 

1.9– Emoções positivas: euforia 
 

,368 -,280 

1.10– Emoções positivas: segurança 
 

-,102 -,258 

1.11– Emoções positivas: tranquilidade 
 

-,118 -,421 

1.12– Emoções positivas: perseverança 
 

-,129 -,437 

1.13– Emoções positivas: acompanhamento 
 

-,308 -,232 

1.14– Emoções positivas: confiança 
 

-,173 -,245 

1.15– Emoções positivas: orientação 
 

-,144 -,135 

1.16– Emoções positivas: atração 
 

-,159 -,740 

1.17– Emoções positivas: reconhecimento 
 

-,098 -,292 

1.18– Emoções positivas: agradecimento 
 

,205 -,579 

1.19– Emoções positivas: poder 
 

,167 -,515 

1.20– Emoções positivas: estímulo 
 

-,077 -,635 



 

 

 

 

 

2.1– Emoções negativas: aborrecimento 
 

,069 -,626 

2.2– Emoções negativas: frustração ,260 -,738 
 
 

2.3– Emoções negativas: chateado 
 

,371 -,407 

2.4– Emoções negativas: tédio ,579 -,501 
2.5– Emoções negativas: culpa 
 

1,447 1,739 

2.6– Emoções negativas: tristeza  
 

1,083 ,158 

2.7– Emoções negativas: insegurança ,423 -,153 

2.8– Emoções negativas: arrependimento 
 

1,541 2,062 

2.9– Emoções negativas: solidão 
 

1,278 1,009 

2.10– Emoções negativas: angústia/ansiedade 
 

,480 -,824 

2.11– Emoções negativas: desespero 
 

,794 -,614 

2.12– Emoções negativas: stresse/cansaço 
 

-,219 -,308 

2.13– Emoções negativas: apatia/sem vontade 
 

,189 -,829 

2.14– Emoções negativas: desconfiança 
 

,983 ,276 

2.15– Emoções negativas: vergonha 
 

1,868 3,300 

2.16– Emoções negativas: asco/repulsa 
 

2,430 6,875 

2.17– Emoções negativas: desorientado 
 

,337 ,119 

2.18– Emoções negativas: raiva/ira 
 

1,853 3,949 

2.19– Emoções negativas: impotência 
 

,927 ,519 

2.20– Emoções negativas: tensão/preocupação 
 

,277 -,158 



 

Itens SK Ku 
3.1 – Emoções positivas: satisfação 
 

,347 ,157 

3.2 – Emoções positivas: entusiasmo 
 

,614 ,682 

3.3 – Emoções positivas: orgulho 
 

,172 -,435 

3.4 – Emoções positivas: otimismo 
 

,261 -,130 

3.5 – Emoções positivas: competência ,286 -,145 
 

3.6 - Emoções positivas: alegria 
 

,331 
 

-,313 
 

3.7– Emoções positivas: alívio 
 

,167 
 

-,252 
 

3.8– Emoções positivas: serenidade 
 

,474 
 

,258 
 

3.9– Emoções positivas: euforia 
 

,453 
 

-,673 
 

3.10– Emoções positivas: segurança 
 

,444 
 

,126 
 

3.11– Emoções positivas: tranquilidade 
 

,267 
 

-,225 
 

3.12– Emoções positivas: perseverança 
 

,264 
 

-,165 
 

3.13– Emoções positivas: acompanhamento 
 

,273 
 

-,353 
 

3.14– Emoções positivas: confiança 
 

,154 
 

-,285 
 

3.15– Emoções positivas :orientação 
 

-,173 
 

-,650 
 

3.16– Emoções positivas: atração 
 

,439 
 

-,534 
 

3.17– Emoções positivas: reconhecimento 
 

,411 
 

-,320 
 

3.18– Emoções positivas: agradecimento 
 

,381 
 

-,112 
 

3.19– Emoções positivas: poder 
 

,557 
 

-,362 
 

3.20– Emoções positivas: estímulo 
 

-,031 
 

-,382 
 

4.1– Emoções negativas: aborrecimento 
 

,194 
 

-,301 
 

4.2– Emoções negativas: frustração 
 

,288 
 

-,623 
 

4.3– Emoções negativas: chateado 
 

,164 
 

-,963 
 

Apêndice E2 – Índices de Sensibilidade, itens das escalas de Bem-estar e Mal-
estar “ Atividades online da (s) UC  de que gosta menos” 

Quadro 2 

 

 

 

 

 

 

       

  

  

 

Níveis de Assimetria (Skewness) e Achatamento (Kurtosis) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice E3 - Análise Fatorial Exploratória – Escalas de Bem-estar/Mal-estar 
emocional “ Atividades/ conteúdos online UC (s) de que gosta mais” 

4.4– Emoções negativas: tédio ,292 -,784 

4.5– Emoções negativas: culpa 
 

1,378 
 

1,190 
 

4.6– Emoções negativas: tristeza 
 

,719 
 

-,522 
 

4.7– Emoções negativas: insegurança 
 

,218 
 

-,431 
 

4.8– Emoções negativas: arrependimento 1,378 
 

1,190 
 

4.9– Emoções negativas: solidão 
 

,818 
 

-,375 
 

4.10– Emoções negativas: angústia/ansiedade ,226 
 

-,881 
 

4.11– Emoções negativas: desespero 
 

,572 
 

-,791 
 

4.12– Emoções negativas: stresse/cansaço 
 

-,082 
 

-,405 
 

4.13– Emoções negativas: apatia/sem vontade 
 

,071 
 

-,773 
 

4.14– Emoções negativas: desconfiança ,963 
 

,396 
 

4.15– Emoções negativas: vergonha 
 

1,506 
 

1,915 
 

4.16– Emoções negativas: asco/repulsa 
 

1,952 
 

4,031 
 

4.17– Emoções negativas: desorientado 
 

,366 
 

,243 
 

4.18– Emoções negativas: raiva/ira 
 

1,663 
 

2,482 
 

4.19– Emoções negativas: impotência 
 

,714 
 

-,256 
 

4.20– Emoções negativas: tensão/preocupação -,160 
 

-,687 



 

                             Quadro 3 

                             Estatística KMO e Teste de Bartlett 

 

 

 

 

 

                   

                  Quadro 4  

                  Valores próprios e percentagem de variância explicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividades/ conteúdos Online da (s) UC de que gosta menos” 

 

KMO  0,883 

Teste Bartlett 
 

Grau liberdade 
Valor p 

6153,657 
780 
,000 

  

Componentes Total 
% da 

Variância 
% Variância 
acumulada 

1 
2 

10,356 
9,802 

25,890 
24,504 

25,890 
50,395 



                   

                  Quadro 5  

                  Valores próprios e percentagem de variância explicada 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                         Quadro 6 

                        Estatística KMO e Teste de Bartlett 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Apêndice E4- Análise Fatorial Exploratória com Rotação varimax 

  

Componentes Total 
% da 

Variância 
% da Variância 

acumulada 

1 
2 

10,717 
9,886 

26,792 
24,716 

26,792 
51,507 

 

KMO  0,864 

Teste Bartlett 
 

Grau liberdade 
Valor p 

6575,314 
780 
,000 



  
“ Atividades Online da (s) UC (s) de que gosta mais” 

Quadro 7  

Itens           F1                     F2          h2 

Emoções positivas, UC que gosta mais: satisfação   ,648 ,493 

Emoções positivas, UC que gosta mais: entusiasmo   ,705 ,527 

Emoções positivas, UC que gosta mais: orgulho   ,733 ,541 

Emoções positivas, UC que gosta mais: otimismo   ,682 ,493 

Emoções positivas, UC que gosta mais: competência   ,693 ,501 

Emoções positivas, UC que gosta mais: alegria   ,805 ,652 

Emoções positivas, UC que gosta mais: alívio   ,545 ,326 

Emoções positivas, UC que gosta mais: serenidade   ,663 ,446 

Emoções positivas, UC que gosta mais: euforia   ,588 ,398 

Emoções positivas, UC que gosta mais: segurança   ,740 ,569 

Emoções positivas, UC que gosta mais: tranquilidade   ,743 ,591 

Emoções positivas, UC que gosta mais: perseverança   ,721 ,520 

Emoções positivas, UC que gosta mais: acompanha.   ,483 ,276 

Emoções positivas, UC que gosta mais: confiança   ,741 ,597 

Emoções positivas, UC que gosta mais: orientação   ,563 ,355 

Emoções positivas, UC que gosta mais: atração   ,712 ,509 

Emoções positivas, UC que gosta mais: reconhecimento   ,694 ,490 

Emoções positivas, UC que gosta mais: agradecimento   ,695 ,487 

Emoções positivas, UC que gosta mais: poder   ,649 ,425 

Emoções positivas, UC que gosta mais: estímulo   ,731 ,548 

Emoções negativas, UC que gosta mais: aborrecimento ,635   ,489 

Emoções negativas, UC que gosta mais: frustração ,702   ,567 

Emoções negativas, UC que gosta mais: chateado ,714   ,556 

Emoções negativas, UC que gosta mais: tédio ,654   ,571 

Emoções negativas, UC que gosta mais: culpa ,692   ,480 

Emoções negativas, UC que gosta mais: tristeza ,825   ,683 

Emoções negativas, UC que gosta mais: insegurança ,727   ,535 

Emoções negativas, UC que gosta mais: arrependi. ,731   ,535 



Emoções negativas, UC que gosta mais: solidão ,679   ,461 

Emoções negativas, UC que gosta mais: angústia/ansiedade ,733   ,542 

Emoções negativas, UC que gosta mais: desespero ,751   ,575 

Emoções negativas, UC que gosta mais: stress/cansaço ,595   ,370 

Emoções negativas, UC que gosta mais: apatia/sem vontade ,684   ,517 

Emoções negativas, UC que gosta mais: desconfiança ,715   ,540 

Emoções negativas, UC que gosta mais: vergonha ,646   ,423 

Emoções negativas, UC que gosta mais: asco/repulsa ,707   ,499 

Emoções negativas, UC que gosta mais: desorientado ,669   ,486 

Emoções negativas, UC que gosta mais: raiva/ira ,706   ,503 

Emoções negativas, UC que gosta mais: impotência ,826   ,683 

Emoções negativas, UC que gosta mais: tensão/preocupação ,626   ,396 

% Variância explicada 
        25,890 

 
         24,504 

 

  

 

 

Apêndice E4- Análise Fatorial Exploratória com Rotação Varimax “Atividades 
Online da (s) UC de que gosta menos” 

Quadro 8 

Itens F1          F2 h2 

Emoções positivas, UC que gosta mais: satisfação ,712  ,546 

Emoções positivas, UC que gosta mais: entusiasmo ,747  ,582 

Emoções positivas, UC que gosta mais: orgulho ,682  ,471 

Emoções positivas, UC que gosta mais: otimismo ,745  ,583 

Emoções positivas, UC que gosta mais: competência ,704  ,504 

Emoções positivas, UC que gosta mais: alegria ,853  ,729 

Emoções positivas, UC que gosta mais: alívio ,541  ,333 

Emoções positivas, UC que gosta mais: serenidade ,705  ,511 



Emoções positivas, UC que gosta mais: euforia ,633  ,443 

Emoções positivas, UC que gosta mais: segurança ,769  ,617 

Emoções positivas, UC que gosta mais: tranquilidade ,759  ,605 

Emoções positivas, UC que gosta mais: perseverança ,668  ,449 

Emoções positivas, UC que gosta mais: acompanha. ,693  ,492 

Emoções positivas, UC que gosta mais: confiança ,786  ,642 

Emoções positivas, UC que gosta mais: orientação ,749  ,582 

Emoções positivas, UC que gosta mais: atração ,729  ,532 

Emoções positivas, UC que gosta mais: reconhecimento ,769  ,594 

Emoções positivas, UC que gosta mais: agradecimento ,730  ,533 

Emoções positivas, UC que gosta mais: poder ,697  ,486 

Emoções positivas, UC que gosta mais: estímulo ,754  ,575 

Emoções negativas, UC que gosta mais: aborrecimento  ,711 ,560 

Emoções negativas, UC que gosta mais: frustração  ,781 ,634 

Emoções negativas, UC que gosta mais: chateado  ,781 ,622 

Emoções negativas, UC que gosta mais: tédio  ,789 ,663 

Emoções negativas, UC que gosta mais: culpa  ,658 ,436 

Emoções negativas, UC que gosta mais: tristeza  ,684 ,475 

Emoções negativas, UC que gosta mais: insegurança  ,738 ,546 

Emoções negativas, UC que gosta mais: arrependi.  ,647 ,419 

Emoções negativas, UC que gosta mais: solidão  ,591 ,360 

Emoções negativas, UC que gosta mais: angústia/ansiedade  ,648 ,425 

Emoções negativas, UC que gosta mais: desespero  ,753 ,568 

Emoções negativas, UC que gosta mais: stress/cansaço  ,606 ,369 

Emoções negativas, UC que gosta mais: apatia/sem vontade  ,689 ,504 

Emoções negativas, UC que gosta mais: desconfiança  ,741 ,550 



Emoções negativas, UC que gosta mais: vergonha  ,505 ,264 

Emoções negativas, UC que gosta mais: asco/repulsa  ,641 ,411 

Emoções negativas, UC que gosta mais: desorientado  ,684 ,486 

Emoções negativas, UC que gosta mais: raiva/ira  ,644 ,418 

Emoções negativas, UC que gosta mais: impotência  ,748 ,567 

Emoções negativas, UC que gosta mais: tensão/preocupação  ,715 ,519 

% Variância explicada 26,792 
 

24,716 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apêndice E5 - Consistência Interna, Escalas de Bem-estar e Mal-estar emocional, 

atividades online das UC de que gosta mais e de que gosta menos (amostra do 

estudo

“ Atividades/ conteúdos Online da (s) UC de que gosta mais” 

) 

Alfa de Cronbach da Escala de Bem-Estar Emocional 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,956 ,956 20 

 
 

Alfa de Cronbach da Escala de Mal-estar emocional 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's 

Alpha Based on 
Standardized 

Items 

N of Items 

,960 ,961 20 

 
 

 

“ Atividades/ conteúdos Online da (s) UC (s) de que gosta menos” 

 

Alfa de Cronbach da Escala de Bem-Estar Emocional 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,956 ,956 20 
 



  

Alfa de Cronbach da Escala de Mal-
Estar emocional 

 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,946 ,944 20 



Apêndice E6- Índices de Sensibilidade dos itens das escalas de Bem-Estar 
Emocional e de Mal-Estar Emocional da 

Atividades UC de que gosta mais 

amostra do estudo 

Itens SK Ku 
1.1 – Emoções positivas: satisfação 
 

,283 -,714 

1.2 – Emoções positivas: entusiasmo 
 

,261 -1,013 

1.3 – Emoções positivas: orgulho 
 

,029 -,686 

1.4 – Emoções positivas: otimismo 
 

,038 -,810 

1.5 – Emoções positivas: competência -,058 -,598 

1.6 - Emoções positivas: alegria 
 

,275 -,110 

1.7– Emoções positivas: alívio 
 

,209 -,608 

1.8– Emoções positivas: serenidade 
 

,204 -,798 

1.9– Emoções positivas: euforia 
 

,802 ,329 

1.10– Emoções positivas: segurança 
 

,380 -,590 

1.11– Emoções positivas: tranquilidade 
 

,127 -,736 

1.12– Emoções positivas: perseverança 
 

,048 -,220 

1.13– Emoções positivas: acompanhamento 
 

,261 -,422 

1.14– Emoções positivas: confiança 
 

,114 -,414 

1.15– Emoções positivas: orientação 
 

,208 -,763 

1.16– Emoções positivas: atração 
 

,308 -,516 

1.17– Emoções positivas: reconhecimento 
 

,072 -,546 

1.18– Emoções positivas: agradecimento 
 

,300 -,544 

1.19– Emoções positivas: poder 
 

,427 ,531 

1.20– Emoções positivas: estímulo 
 

-,308 -,616 

2.1– Emoções negativas: aborrecimento 
 

,128 -,714 

2.2– Emoções negativas: frustração ,699 -,120 

Níveis de Assimetria (Skewness) e Achatamento (Kurtosis) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
2.3– Emoções negativas: chateado 
 

,683 ,330 

2.4– Emoções negativas: tédio ,801 ,687 

2.5– Emoções negativas: culpa 
 

1,413 1,089 

2.6– Emoções negativas: tristeza  
 

1,190 ,252 

2.7– Emoções negativas: insegurança 
 

,425 ,136 

2.8– Emoções negativas: arrependimento 
 

1,413 1,089 

2.9– Emoções negativas: solidão 
 

1,049 ,047 

2.10– Emoções negativas: angústia/ansiedade 
 

,552 -,661 

2.11– Emoções negativas: desespero 
 

,927 -,345 

2.12– Emoções negativas: stresse/cansaço 
 

,141 -,613 

2.13– Emoções negativas: apatia/sem vontade 
 

,646 ,420 

2.14– Emoções negativas: desconfiança 
 

1,449 2,995 

2.15– Emoções negativas: vergonha 
 

2,848 8,739 

2.16– Emoções negativas: asco/repulsa 
 

3,493 14,251 

2.17– Emoções negativas: desorientado 
 

,341 ,024 

2.18– Emoções negativas: raiva/ira 
 

2,567 6,391 

2.19– Emoções negativas: impotência 
 

1,069 ,363 

2.20– Emoções negativas: tensão/preocupação 
 

,182 -,708 



 

Itens SK Ku 
 

3.1 – Emoções positivas: satisfação 
 

,468 ,281 

3.2 – Emoções positivas: entusiasmo 
 

,947 ,867 

3.3 – Emoções positivas: orgulho 
 

,201 -,558 

3.4 – Emoções positivas: otimismo 
 

,374 -,041 

3.5 – Emoções positivas: competência ,282 -,596 

3.6 - Emoções positivas: alegria 
 

,281 -1,024 

3.7– Emoções positivas: alívio 
 

,404 -,240 

3.8– Emoções positivas: serenidade 
 

,501 ,361 

3.9– Emoções positivas: euforia 
 

,566 -,791 

3.10– Emoções positivas: segurança 
 

,381 -,056 

3.11– Emoções positivas: tranquilidade 
 

,528 ,510 

3.12– Emoções positivas: perseverança 
 

,281 ,165 

3.13– Emoções positivas: acompanhamento 
 

,481 -,314 

3.14– Emoções positivas: confiança 
 

,283 -,228 

3.15– Emoções positivas: orientação 
 

,405 ,120 

3.16– Emoções positivas: atração 
 

,659 -,332 

3.17– Emoções positivas: reconhecimento 
 

,443 -,015 

3.18– Emoções positivas: agradecimento 
 

,293 -,522 

3.19– Emoções positivas: poder 
 

,940 ,246 

3.20– Emoções positivas: estímulo 
 

,232 ,150 

4.1– Emoções negativas: aborrecimento 
 

,223 -,029 

4.2– Emoções negativas: frustração 
 

,355 -,816 

4.3– Emoções negativas: chateado ,466 -,564 

Apêndice E6- Índices de Sensibilidade dos itens das escalas de Bem-Estar 

Emocional e de Mal-Estar Emocional da amostra do estudo  

UC de que gosta menos 

Níveis de Assimetria (Skewness) e Achatamento (Kurtosis) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
4.4– Emoções negativas: tédio ,296 -,499 
4.5– Emoções negativas: culpa 
 

1,673 1,942 

4.6– Emoções negativas: tristeza  
 

,962 -,296 

4.7– Emoções negativas: insegurança 
 

,253 -,788 

4.8– Emoções negativas: arrependimento 
 

1,627 2,759 

4.9– Emoções negativas: solidão 
 

,894 -,508 

4.10– Emoções negativas: angústia/ansiedade 
 

-,052 -1,562 

4.11– Emoções negativas: desespero 
 

,384 -1,133 

4.12– Emoções negativas: stresse/cansaço 
 

-,166 -,483 

4.13– Emoções negativas: apatia/sem vontade 
 

,187 -,414 

4.14– Emoções negativas: desconfiança 
 

,710 -,438 

4.15– Emoções negativas: vergonha 
 

2,503 6,084 

4.16– Emoções negativas: asco/repulsa 
 

2,503 6,084 

4.17– Emoções negativas: desorientado 
 

,112 -,576 

4.18– Emoções negativas: raiva/ira 
 

1,870 2,092 

4.19– Emoções negativas: impotência 
 

,586 -1,077 

4.20– Emoções negativas: tensão/preocupação 
 

-,291 -,671 



Apêndice F - Caracterização da amostra (validação das escalas Bem-estar e Mal-
estar Emocional) 

 
 
Quadro 1 
Género 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Masculino 21 10,5 10,5 10,5 

Feminino 179 89,5 89,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

 

 

Quadro 2 
 
Idade 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 18 a25 60 30,0 30,0 30,0 

26 a 35 75 37,5 37,5 67,5 

36 a 40 19 9,5 9,5 77,0 

41 a 45 31 15,5 15,5 92,5 

46 a 50 9 4,5 4,5 97,0 

51 a 55 2 1,0 1,0 98,0 

mais de 55 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 3 
 
Estado Civil 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Casado 57 28,5 28,5 28,5 

União de facto 21 10,5 10,5 39,0 

Solteiro 95 47,5 47,5 86,5 

Divorciado 24 12,0 12,0 98,5 

Viúvo 1 ,5 ,5 99,0 

Separado 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 
 

 
Quadro 4 

Situação Profissional 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Efetivo 109 54,5 54,5 54,5 

Contratado 27 13,5 13,5 68,0 

Prestação serviços 13 6,5 6,5 74,5 

Desempregado 51 25,5 25,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Apêndice G. Guião das entrevistas de grupo 1, 2 e 3 

Guião da 1ª Entrevista de Grupo (Novembro) 
Pergunta principal Perguntas complementares Objetivo 

1- O que vos motivou a 
concorrer ao ensino 
superior? 

1.1 E porquê a candidatura 
a estes cursos?  

Conhecer o tipo de 
motivação que os levou a 
candidatarem-se ao ensino 
superior e ao curso escolhido. 

2- Como se sentiram ao 
verem aceite a vossa 
candidatura aos cursos 
que escolheram? 

2.1- Que tipo de 
sentimento (s)? 
 

Identificar o seu estado 
emocional face ao ingresso 
no ensino superior e no 
curso. 

3- Como se sentiram ao 
tomar conhecimento que 
o curso iria decorrer na 
modalidade de b-
learning? 

3.1- Apreensão? 
Curiosidade? Satisfação? 
Outros sentimentos? 
3.2- Porquê? 
3.3- Com que expectativas 
ficaram? 

Identificar o seu estado 
emocional e expectativas 
face ao funcionamento do 
curso na modalidade b-
learning 

4- Acham que estão 
preparados para gerir de 
modo autónomo a vossa 
aprendizagem? 

4.1 - Em que aspetos? 
4.2- Sentem que poderá ser 
um fator condicionante na 
vossa motivação e 
resultados académicos? 

Levar os entrevistados a 
relacionar o seu grau de 
autonomia com a sua 
motivação e resultados 
académicos 

5- Pelo facto de já terem 
iniciado as vossas aulas a 
distância, o que têm a 
dizer acerca desta 
experiência? 
 
 

5.1- Veio ao encontro das 
vossas expectativas? 
5.2- Que tipo de emoções e 
sentimentos (positivos e/ou 
negativos) despertou em 
vocês? 
5.3- Estes verificaram-se 
em relação à consulta dos 
OA? Em relação aos 
fóruns? Em relação ao uso 
da plataforma em geral? 
5.3- Em relação ao apoio 
prestado pelo 
professor(es)? 

Identificar o estado 
emocional dos entrevistados 
no decorrer das aulas a 
distância e face ao tipo de 
interacção online 

6- Sentem que é fácil 
conciliar a vossa vida 
académica com as vossas 
responsabilidades 
profissionais e conjugais?  

6.1- Porquê? 
6.2- Se pudessem voltar 
atrás no tempo mudariam 
algum aspecto da vossa 
vida? 
6.3- Como se sentem nesta 
fase da vossa vida? 
6.4- Acham que o vosso 
estado emocional se 
reflecte, de algum modo, 
na vossa motivação para a 
aprendizagem e nos 
resultados académicos? 

Perceber o tipo de 
apoios/obstáculos externos à 
vida académica e o modo 
como o seu estado emocional 
afecta a sua motivação e 
resultados académicos. 



 
Guião da 2ª Entrevista de Grupo (março) 

Pergunta principal Perguntas complementares Objetivo 
1- Sentiram alguma 
mudança em relação à 
vossa gestão do tempo, no 
decorrer das aulas a 
distância, desde a última 
vez que falámos até ao 
final do 1º semestre? 

1.1- Concretamente em 
relação à realização das 
atividades/tarefas online?  
 
1.2- O que contribuiu para 
tal? 
 

Identificar 
alterações/evoluções 
relativamente à gestão do 
tempo na aprendizagem 
online. 

2- Verificaram alguma 
alteração, desde o início 
das aulas a distância até ao 
final do 1º semestre, em 
relação ao apoio prestado 
pelos professores às 
aulas/atividades online? 

2.1- Estes passaram a dar-
vos mais apoio? Ou 
manteve-se a mesma 
situação apontada por vós 
no início das aulas a 
distância? 
 
2.2- Que 
sentimentos/emoções vos 
despertou esse apoio ou a 
ausência dele? 
 

Identificar o seu estado 
emocional face ao apoio, ou 
ausência de apoio, por parte 
dos professores. 

3- Sentem-se neste início 
de semestre mais 
preparados para gerir de 
modo autónomo a vossa 
aprendizagem? 

3.1- Em que aspetos: ter 
iniciativa, definir objetivos, 
lidar com o stress, lidar com 
a solidão, outros? 
 
 

Identificar o grau de 
consciência dos 
entrevistados e perceber 
como lidam e gerem a sua 
aprendizagem. 

4- Que sentimentos e 
emoções predominaram 
durante as aulas a 
distância? 

4.1- Angústia? Desespero? 
Competência? Calma? (des) 
motivação? Outros? 
4.2 – Em que tipo de tarefas 
online (consulta de O.A.), 
fóruns, chats) sentiram 
emoções positivas e 
emoções negativas? 
 

Identificar o seu estado 
emocional no decorrer das 
aulas a distância e em 
função do tipo de interacção 
educativa online. 

5- Consideram que o 
vosso estado emocional 
refletiu-se no vosso 
desempenho e nos vossos 
resultados académicos 
neste 1º semestre? 

5.1- De que modo? 
 
5.2 – Como se sentem nesta 
fase da vossa vida?  
5.3- O que representa para 
vocês, tanto a nível pessoal, 
familiar e social, a 
conclusão com sucesso do 
1º semestre? 

Relacionar o estado 
emocional dos entrevistados 
com os resultados 
alcançados e perceber o 
significado que atribuem 
aos mesmos. 

 
 
 
 



Guião da 3ª Entrevista de Grupo (julho) 
Pergunta principal Perguntas complementares Objetivo 

1- Que balanço final 
fazem da vossa 
experiência formativa 
online (aulas a 
distância) do ano letivo 
de 2010/11? 

1.1- Quais os aspetos positivos e os 
aspetos negativos que destacam em 
termos do uso da plataforma 
(destreza tecnológica, 
acessibilidade), envolvimento nas 
tarefas, qualidade dos OA, 
comunicação estudante-professor, 
outros?  
 
 

Conhecer os aspetos 
positivos e os 
negativos que os 
estudantes apontam á 
sua experiência 
formativa online. 

2- Consideram que o 
grau de autonomia que 
foi exigido ao longo do 
ano, em termos de 
aprendizagem online, 
foi de algum modo 
conseguido? 

2.1- Em que aspetos? 
 
 

Perceber em que 
aspetos, os 
entrevistados, 
adquiriram autonomia 
na aprendizagem 
online. 

3- Como caraterizam o 
vosso estado 
emocional, no decorrer 
das aulas a distância, 
no 2º semestre? 

3.1- Que sentimentos/emoções 
positivas e/ou negativas estiveram 
mais presentes? 
3.2 – A que é que atribuem o vosso 
estado emocional: tarefas online (ex. 
consulta de OAs, realização dos 
trabalhos, participação em fóruns, 
chats), estágio, outros? 
 

Identificar o seu estado 
emocional no decorrer 
das aulas a distância 
em função do tipo de 
interacção educativa 
online e/ou outros. 

4- Consideram que o 
vosso estado 
emocional refletiu-se 
no desempenho e nos 
vossos resultados 
académicos finais? 

4.1- De que modo? 
4.2 – Como se sentem nesta fase da 
vossa vida?  
4.3- O que representa para vocês, 
tanto a nível pessoal, como familiar 
e social, a conclusão com sucesso do 
1º ano do curso? 

Relacionar o estado 
emocional dos 
entrevistados com os 
resultados académicos 
alcançados e perceber 
a representação que 
fazem do mesmo. 

 
 



Apêndice G1. Transcrição da 1ª entrevista de grupo 

 

1 Transcrição da 1ª Entrevista de grupo (novembro-2010), ao grupo de estudantes do 
1º ano dos cursos de licenciatura em Animação Sociocultural e Educação Social.  

    
2 Caracterização do grupo: 
3 E1: sexo masculino, 31 anos, casado, tem 1 filho e está empregado. Curso de ASC. 
4 E2: sexo feminino, 25 anos, solteira, tem um filho e está empregada. Curso de ES 
5 E3: sexo feminino, 41 anos, casada, não tem filhos e está empregada. Curso de ES 
6 E4: sexo feminino, 52 anos, casada, tem 2 filhos e está desempregada. Curso de ES 
7 E5. Sexo feminino, 42 anos, casada, não tem filhos, está empregada. Curso de ES 
8 E6: sexo masculino, 25 anos, solteiro, não tem filhos, desempregado. Curso de ES 
9 E7: sexo masculino, 29 anos, solteiro, não tem filhos, empregado. Curso de ES 
    

10 O entrevistado 7 veio substituir outro entrevistado que estava previamente 
combinado, do curso de ASC, o qual esqueceu que tínhamos agendado esta 
entrevista, tendo aquele se oferecido para a realização da mesma. O facto de ser 
solteiro e sem filhos, à semelhança do seu colega, adequava-se ao perfil de grupo 
que se pretendia. 

11 A entrevista foi realizada a 29 de Novembro às 18h30m, na sala 11 do ISCE, e teve 
a duração de 50m aproximadamente. 

12 - Olá, boa tarde a todos! Obrigado por terem aceitado participar nesta entrevista de 
grupo. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que esta entrevista insere-se 
no âmbito do meu doutoramento em educação, tendo como objetivos conhecer o 
que vos motivou a ingressar no ensino superior, o que pensam acerca de terem de 
gerir parte da vossa aprendizagem de um modo autónomo, dado os vossos cursos 
funcionarem na modalidade de b-learning, qual o vosso estado emocional durante 
as aulas a distância e seu impacto nos vossos resultados académicos, e por fim o 
que sentem acerca do facto de terem de conciliar a vossa vida académica com as 
vossas responsabilidades conjugais e profissionais. Que consequências acarretam? 

13 A entrevista terá a duração máxima de 1h. 
14 Todas as respostas serão tratadas de uma forma anónima e confidencial. Solicito a 

vossa autorização para fazer a gravação! 
15 (Todos respondem afirmativamente) 
16 - Bem, vamos dar início à nossa entrevista! Eu lanço a pergunta principal e as 

perguntas complementares. E quem quiser responder, responde. Não tem que haver 
uma ordem nas respostas, isto é, começar no E1 e terminar no E7! 

17 - Então a pergunta principal é a seguinte:  
18 1- O que vos motivou a concorrer ao ensino superior?  
19 1.1- E porquê a candidatura aos cursos de ASC ou ES? Quem é que quer começar? 

 
20 E1- Posso ser eu? O que me motivou… primeiro tenho de explicar qual é a minha 

atividade profissional. Sou ator profissional há 10 anos e senti a necessidade de 
mudar de rumo, escolhendo algo fora do teatro onde fosse necessário estudar e que 
estivesse de algum modo relacionado com a minha atividade. 

21 - E porquê o curso de ASC? 
22 E1- Escolhi Animação porque não foge à minha experiência profissional, isto é, 

penso que os atores estão mais preparados e têm uma sensibilidade diferente para 



este tipo de curso! 

23 E5- Posso? 
24 - Sim E5! 
25 E5- Eu fui viver para o Rio de Janeiro. Lá trabalhava e estudava. Iniciei um curso 

de Marketing, mas não o concluí. O que fazia lá não tem nada a ver com o que faço 
aqui hoje. Vivi lá 14 anos! Depois vim viver para Portugal. Cá me reencontrei com 
os meus valores. Foi através de uma senhora, com a qual trabalhei, que eu 
encontrei os valores da paz social. Abriram concursos na Câmara de Loures e eu 
concorri! Perguntei qual era o curso que mais se adequava para a função e 
disseram-me que era o de Educação Social. Foi por isso que eu me candidatei a 
este curso! 

26 E7- Posso? 
27 - Sim! 
28 E7- Eu fiz o percurso normal, o do 12º ano, ingressei na faculdade em engenharia 

eletrotécnica, mas nunca foi este o curso que eu queria tirar! Eu queria tirar o curso 
de educador de infância, mas os meus pais eram contra, então fui para engenharia, 
pois era um curso que dava mais dinheiro, segundo eles, etc. A coisa até correu 
mais ou menos bem até que eu percebi que não era para mim, que eu nunca iria ser 
feliz com aquele curso. A partir daí comecei a trabalhar, já há 17 anos, em bairros 
sociais, já fui animador sociocultural e neste momento estou a dinamizar uma loja 
social. E chegou a uma altura, principalmente a partir do ano passado, que comecei 
a pensar que se calhar era importante ter um curso superior: ou animador ou 
educador ou assistente social. Nessa altura comecei a pesquisar e falei com pessoas 
que eram educadores, animadores e assistentes sociais. Optei por educador pelas 
estratégias e disciplinas do curso. Não achava que tinha perfil para ser assistente 
social, mas sim educador, uma vez que já trabalhava no terreno e fazia todo o 
sentido não ficar só pelo terreno, mas recorrer a …, ir mais além! 

29 - Muito bem! 
30 E2- Então respondendo de forma aqui ao colega, eu nunca tinha decidido vir para a 

faculdade, nunca senti pressão dos meus pais para vir, foi sempre uma questão que 
esteve em aberto e que cabia a mim decidir. Foi este ano que decidi vir tirar um 
curso superior porque não estou feliz com o que estou a fazer no trabalho: sou 
administrativa numa IPSS. E tem a ver com o que a E5 estava a dizer há bocado, a 
questão dos valores, o que é que eu projetei e o que eu queria fazer, tendo 
verificado que convergiam, eram compatíveis com determinadas matérias, 
disciplinas. Daí ter enveredado por educação social. A possibilidade de 
desenvolver projetos que sejam compatíveis com os meus valores! 

31 - Sim, diga E3! 
32 E3- Então vou partilhar o que penso, mas antes tenho de enquadrá-la um 

bocadinho. Não é pelo fator monetário, por vir a ganhar mais, pois como educadora 
social, inicialmente, eu não irei ganhar mais do que já ganho, mas por uma questão 
de teimosia comigo mesma. Para além do intuito de tirar um curso superior, é por 
teimosia! Tenho de fazer um enquadramento familiar, eu sou a filha mais nova e 
sou a única que não tem um curso superior e para a minha mãe foi sempre um 
grande desgosto eu não ter tirado um curso superior! Eu trabalho na área da 
restauração e sempre me esforcei para aprender para poder ensinar os outros. Fui a 
primeira mulher a tirar um curso de escanção. E se o tirei, deveu-se à minha 
teimosia!  



33 A dada altura eu verifiquei que o emigrante é constantemente explorado. Eu sinto 
isso, vejo isso diariamente na nossa empresa e na sociedade! Ele tem muitas 
dificuldades em fazer a ligação com o médico de família, pequenas coisas tão 
simples como preencher um impresso, etc. E vêm constantemente ter comigo a 
pedir ajuda! O meu objetivo de tirar educação social não é trabalhar nesta área, 
pois eu faço parte da minha empresa. (…) 

34 Entretanto, a minha empresa abriu um departamento de responsabilidade social e 
penso que poderia ajudar as pessoas. O curso de educação social iria ser útil, não 
só para os utentes, como para mim e se a minha mãe quer que eu tire um curso 
superior, pelo menos que seja um curso que eu quero e que seja útil! Neste 
departamento criou-se uma loja social, que foi ideia minha, com o objetivo de 
ajudar os mais necessitados, por exemplo a troca de roupas. Eu sei que é pouco, 
mas já é alguma coisa para ajudar as pessoas! 

35 -E4? 
36 E4- Então, porquê só agora um curso superior? Eu sempre quis ser educadora de 

infância, sempre! Mas a vida trocou-me as voltas. Eu deixei de estudar quando fiz 
o 11º, casei-me, e o meu marido veio de Coimbra para cá (Lisboa). Viemos todos, 
mas sempre com a intenção de regressar. Nunca aconteceu! Entretanto o meu 
marido continuou a estudar. Tinha tirado um curso e depois continuou. E eu fiquei 
para trás! Entretanto fiquei grávida e a partir daí decidi então criar primeiro os 
meus filhos. Ainda tentei entrar no mercado de trabalho, mas não consegui, pois 
não tinha ninguém que pudesse ficar com os meus filhos aqui em Lisboa. Precisava 
de uma mãozinha! Aquelas “mãozinhas” que por vezes são necessárias. Entretanto 
fui tirar o 12º ano. Fui fazendo alguns cursos e continuei a acompanhar os meus 
filhos! Pois o meu marido a trabalhar e a estudar, também, não tinha tempo 
nenhum. Depois… vou no próximo ano e no ano seguinte… e as coisas foram 
arrastando-se! Mas neste espaço de tempo fui tirando vários cursos, como leitora… 

37 -E4, ingressou pela via dos “mais de 23”? 
38 E4- Foi! As coisas foram se arrastando, mas primeiro dei a oportunidade aos meus 

filhos. O meu filho mais velho não quis! 
39 - Sim, mas porquê o curso de educação Social? 
40 E4- Sim, isso vem depois! Eu tenho muitas amigas que são educadoras de infância, 

mas coitadas… E o fator idade é muito importante, é muito difícil! Onde é que eu 
vou com 52 anos arranjar trabalho? Pronto, então comecei a ver as áreas de ensino 
onde não davam muita importância à idade. E pensei nesta área. Entretanto tenho 
dois netos que foram viver para um bairro de habitação social e tenho uma tia de 
92 anos que precisa de mim. E comecei a pensar nestes dois lados! O ter de entrar 
num bairro social e ter medo de lá entrar e ter uma tia que precisa constantemente 
de mim. Estas duas situações obrigaram-me a decidir vir este ano e optar por 
Educação Social. Embora esteja mais vocacionada para ensinar e educar, mas a 
idade… Então optei por educação Social! 

41 E6? 
42 Para contextualizar o meu percurso de ensino, tenho de recuar até ao 12º ano do 

ensino regular que foi muito conturbado, pois eu senti uma grande desorientação 
em relação á área que queria seguir, acabando por frequentar um curso profissional 
que se chama: Técnico de apoio psicossocial que tinha tudo a ver com o como lidar 
com populações desfavorecidas e apesar de não ter concluído o curso, frequentei 
durante 3 anos e depois contactei com muitos professores que trabalham na área da 
toxicodependência e contextos de educação não-verbal e então decidi aprofundar 
os estudos nessa área, e até porque, como estudei muito pouco até agora, mesmo 



que sentisse à vontade para trabalhar, sinto necessidade de estudar e pronto não se 
pode negar que é importante estudar. Entretanto fiz uma análise dos currículos e 
dos planos de estudo. Tentei outro curso que era o de Desenvolvimento 
Comunitário, mas acabei por não me dar tão bem, então estudei o currículo deste 
curso e acabei por me decidir que este era o melhor (Educação Social). 

43 Fez a prova dos “mais de 23”? (Acenou afirmativamente). Todos vocês fizeram 
esta prova? Acenaram todos afirmativamente, à exceção do E1 

44 E1- Eu não! Fiz a transferência, pois já tinha frequência universitária!   
    

45 Segunda questão:  
46 2- Como se sentiram ao verem aceite a vossa candidatura aos cursos que 

escolheram?  
47 2.1- Que tipo de sentimento (s)? 

 
48 E4- Eufórica! 
49 E3- Eu fiquei feliz! 
50 E1- Ah ( ) … senti-me…já concluo (apontando para a colega, ao lado, para 

responder). 
51 E2? 
52 E2- Isto é muito mau, não é? Eu já sabia que íamos entrar todos! Sim, tinha a 

certeza, que íamos entrar todos (repetindo para a colega do lado que a olhou de um 
modo surpreso). 

53 - Então, como traduziria isso por palavras? 
54 E2- Foi a materialização física de uma coisa que eu já tinha como garantia. Todos 

os meus colegas que conheci no dia da entrevista, eu sabia que iam entrar todos. 
55 E5- Era uma coisa que eu queria tanto, tanto que… (  ) 
56 - Que sentimentos traduziram esse querer? 
57 E5- Foi o sentimento da realização! 
58 E7- Eu também tinha a certeza que ia entrar. Aliás, o senhor da secretaria disse-me 

que, como vinha por transferência, à partida, tinha entrada garantida. E ao ver os 
colegas que estavam para a entrevista, tão nervosos, agora vou ser um pouco mau, 
pensei…, mas é só uma entrevista, se elas entraram, eu de certeza que também 
entro! (risota geral do grupo)… mas foi o meu sentimento na altura! 

59 E6- Foi de satisfação! Satisfação de ter ingressado!  
60 - E1? 
61 E1- Eu senti-me motivado! Eu vinha decidido a levar tudo à frente, mesmo que não 

entrasse. Eu tinha acabado de comprar uma casa, tinha tido o meu filho, tinha 
largado uma profissão que me dava muito dinheiro. Foi uma loucura, mas primeiro 
estava o curso. Senti-me motivado! 
 

62 - Terceira questão:  
63 3- O que sentiram ao tomar conhecimento que o curso iria decorrer na modalidade 

de b-learning?  
64 3.1- Apreensão? Curiosidade? Satisfação? Outros sentimentos?  
65 3.2- Porquê?  
66 3.3- Com que expectativas ficaram (em termos desta modalidade)? 

 
67 E1- Desconfiança! Eu senti um bocado de desconfiança! 



68 E3- Eu vou partilhar com vocês: - o meu ensino nunca foi a distância! Fez-me uma 
confusão tremenda! Não que eu não dominasse a parte informática, mas o que é 
que eu vou fazer a isto? O que é que são os OAs? Quando é que eu lá vou? Até eu 
me “formatar” foi uma confusão, mas depois comecei, lentamente, a perceber. 
Comecei a ir todos os dias ao fórum [espaço reservado à disponibilização de todo o 
tipo de informações e documentação fornecida pelos professores, assim como, 
fóruns de dúvidas e discussão] e agora já acho normal, mas de início foi uma 
confusão (repete)! 

69 -E1? 
70 E1- Bom, eu tinha pensado, antes deste curso, até por estar mais tempo em casa, 

em ir para a Universidade Aberta para os cursos artísticos, mas depois pus-me a 
pensar que se calhar teria de estudar mais (risota geral do grupo) e eu gosto é de 
estar no terreno! Gosto mais das aulas presenciais, ali é olhos nos olhos, há 
emoções, a cara também fala, a pessoa apanha 7% do que o professor fala 
(gesticulando bastante, à medida que vai falando), o comportamento ajuda muito e 
nós a participar. Fiquei um pouco desconfiado, pois lembrei-me daqueles cursos da 
CEAC, será que têm reconhecimento, se valem alguma coisa? Mas depois comecei 
a pesquisar e a ver o que falavam da escola e pronto! 

71 -E4? 
72 E4- Eu já sabia como era, como funcionava! O meu filho já cá está no 2º ano e eu 

fui acompanhando. 
73 Está em que curso? 
74 E4- Está em turismo! Mas atenção, eu estou a gostar, um bocadinho baralhada, 

mas estou a gostar! 
75 -E2?   
76 E2- Fixe! Quando o Sr. Rui me disse que ia ser assim, pensei: ótimo, altamente! 

No intervalo do banho e das sopas venho aqui e vejo o que há, pois a 
disponibilidade física ia ser um entrave desgraçadíssimo, eu sabia que ia haver 
alturas que eu tinha de faltar, pois eu tenho outros papéis fora daqui, então pensei, 
quero! 

77 - E5? 
78 E5- Olhe foi uma expectativa! Depois, eu vi o quanto era possível a adaptação! 

Primeiro era um bichinho, depois eu consegui familiarizar-me, estou mais 
tranquila! Antes não estava, até dominar! Estou mais tranquila! 

79 - E7? 
80 E7- Eu já sabia que ia ser b-learning! Pensava que ia ser mais b-learning do que 

presencial e para mim tinha que ser assim, pois onde eu trabalhava quando me 
inscrevi, trabalhava até às sete da tarde e como era monitor informático, lá era 
muito mais fácil ter acesso às coisas no computador. Agora como mudei de 
emprego, tento sempre de manhã ler as coisas, mas naquela altura, para mim, tinha 
de ser em b-learning ou e-learning. 

81  E5- Deixe-me só dizer uma coisa, o problema é que há slides que não se 
conseguem imprimir, porquê? Porque eu gosto muito de escrever, estudar 
escrevendo, a partir do momento que eu copio, fico mais tranquila torna-se muito 
mais fácil para mim, pois pode-se escrever, tomar notas, assim fica tudo mais fácil! 

82 - E6? Falta o E6! 
83 E6- Senti desconfiança! Estava aqui a pensar que essa desconfiança, 

provavelmente, teve a ver com a entrevista, dado ter ficado mais inteirado de o 
curso ser neste sistema e acho que o formato da entrevista dava enfase ao facto de 
o curso ser em b-learning e eu pensei…eles querem mesmo certificar-se que a 



pessoa está disposta a frequentar o curso neste formato e eu pensei, e continuo a 
pensar, que será porque este curso tem algumas desvantagens! 

84 - Então, as expectativas com que ficaram em relação a este modelo foram mais 
positivas ou negativas? 

85 Na sua maioria responderam: mais positivas! 
86 E3- Eu (  ) de início, acho que mais negativas! Só agora é que começo a considerar 

mais positivas! 
 

87 4- Acham que estão preparados para gerir de modo autónomo a vossa 
aprendizagem?  

88 4.1- Em que aspetos?  
89 4.2- Sentem que poderá ser um fator condicionante na vossa motivação e 

resultados académicos? 
 

90 E4- Eu não! Ah (  ) tinha aqui muita coisa para dizer! Eu acho que o professor 
ainda faz muita falta para dar orientação! Andamos muito perdidos (olha para os 
colegas enquanto faz esta afirmação), mas eu falo por mim, eu ando muito perdida 
embora já soubesse como era. Eu hoje entrei em stresse porque estava a ver que o 
professor “P” não nos ia dar orientação por falta de tempo (refere-se à tutoria que o 
prof. estava a dar antes desta entrevista, tutoria referente às aulas a distância que 
tiveram na UC de Pedagogia…). 

91 E2- Eu sinto que está tudo bem! Sinto-me autónoma o suficiente para gerir a 
situação da aprendizagem. 

92 - E5? 
93 E5- Ao mesmo tempo que é um bocado precoce gerir, pois temos de marcar 

tutorias… 
94 Mas em que é que sente dificuldades? 
95 E5- Está falando em aulas a distância? 
96 - Sim! Porque vocês têm de gerir o vosso tempo, enfim serem minimamente 

autónomos! 
97 E5- Há situações em que temos de tirar dúvidas e não conseguimos sozinhos, tendo 

de marcar tutorias com os professores. 
98 E1- Está a falar só em termos de gestão do tempo? 
99 - Também na gestão do tempo! Por exemplo, vocês acham que conseguem fazer a 

consulta dos OAs sozinhos, estipular objetivos… 
100 E1- Em relação à gestão do tempo, para mim…eu tenho de me disciplinar mais 

nesse sentido porque estando em casa, distraio-me com o meu filho, vou brincar 
com ele e quando dou por isso já foi o tempo e tenho de ir para a cama deitar. 
Tenho de me disciplinar mais nesse aspeto. Mas em termos de autonomia acho que 
sim! 

101 E5- Em termos de pesquisa, eu não tenho problemas, mas eu levanto-me às seis da 
manhã e deito-me à uma da manhã. Nesse sentido está muito puxado! Vou para a 
biblioteca pesquisar e depois contínuo em casa, mas sinto que ainda preciso de 
esclarecimento e apoio! 

102 - E7? 
103 E7- A minha única dificuldade também é a gestão do tempo! Sinto que o nosso 

trabalho está a puxar muito por nós! É uma coisa que ainda está a começar, nós 
temos de reconstruir a loja toda, pintar (…),mas de resto eu sou muito autónomo 
em termos de precisar de pesquisar, ir à internet! 



104 -E o E6? 
105 E6- Não! Não me sinto preparado! Principalmente por falta de hábitos de trabalho 

e de método de trabalho e até estou com dificuldade em analisar o interesse por 
esta área de trabalho e que sempre foi vivida por mim, mais em termos 
conceptuais. Nunca trabalhei em rigor sobre estas matérias, o que sempre tive foi 
disponibilidade e vontade de trabalhar com estas populações-alvo e destinatários 
do exercer desta profissão. Portanto estou com dificuldade em canalizar este 
interesse e criar hábitos de gestão. 

106 -E ali a E3? 
107 E3- Eu estou com dificuldade nas duas coisas! Não a parte pessoal! A parte pessoal 

deixa-me tempo, mas a parte profissional é muito difícil, principalmente quando 
tenho de me ausentar para dar formação nas diferentes lojas! 

108 - Digam-me uma coisa: - essa dificuldade que alguns de vocês manifestaram na 
gestão da aprendizagem de forma autónoma, pode de algum modo condicionar a 
vossa motivação e resultados académicos? 

109 (a E3 acenou afirmativamente com a cabeça) 
110 E3- No meu caso eu sinto isso perfeitamente! 
111 E1- Sim! Sim! 
112 - Sentem todos que sim?  
113 (O resto do grupo respondeu afirmativamente, excetuando a E4) 
114 E4- Acho que não! No meu caso eu acho que não! É só agora no início que não 

estamos dentro do assunto, mas depois começamos a habituar-nos. Eu acho que 
não! Pelo menos a motivação não nos vai tirar! 

115 E1- Eu penso que aos pouquinhos, eu vou subindo um degrau! 
116 E4- Sim! É o que eu penso! 

 
117 - Outra questão: 
118 5- Pelo facto de já terem iniciado as vossas aulas a distância, o que têm a dizer 

acerca desta experiência? 
119 5.1- Veio ao encontro das vossas expectativas? 
120 5.2- Que tipo de emoções e sentimentos (positivos e/ou negativos) despertou em 

vocês? 
121 5.3- Estes verificaram-se em relação à consulta dos OAs? Em relação ao uso dos 

fóruns? Em relação ao uso da plataforma em geral? 
122 5.3- Em relação ao apoio prestado pelo professor (es)? 

 
123 E7- Veio! 
124 E5- Sim! Em relação às aulas a distância veio ao encontro das nossas expectativas, 

mas em relação a estas últimas fica uma lacuna, uma distância entre a gente e as 
aulas a distância, entende? Nós ficamos completamente alheios, soltos, precisando 
de amparo, é neste sentido! 

125 E3- Eu complemento os meus colegas de outro modo, isto é, o ISCE devia estar 
melhor organizado, ter em atenção que um dia temos uma aula a distância e depois 
a seguinte é presencial. Nós temos de nos disciplinar a nível profissional!! (afirma, 
olhando para os colegas, os quais acenam afirmativamente com a cabeça). 
Portanto, penso que devia haver uma maior organização, no dia que temos aula a 
distância, por exemplo, de Visuo-Plástica devíamos ter, igualmente, de outra UC. 
Assim, obrigo-me a vir por duas disciplinas. 

126 E1- Até agora as coisas até vão bem, mas depois quando se começarem a dar as 
aulas síncronas e assíncronas é que vai ser complicado! 



127 E5- Como assim? 
128 E1- Então, nós agora temos as aulas assíncronas com os OAs e enquanto tivermos 

uma semana para o fazer, tudo bem, mas quando começarem as síncronas, os chats, 
e a seguir tivermos aulas presenciais…ou trazemos todos, os pcs para essas aulas, 
ou (  ) 

129 E5- Ah não, isso não! (os colegas concordam com esta impossibilidade, abanando 
negativamente a cabeça). 

130 E6- Eu ainda não respondi, mas gostava de responder para juntar outros fatores! 
Em relação á desconfiança que eu poderia sentir no início, essa desconfiança só 
seria agravada se eu visse que as aulas eram planeadas em função umas das outras, 
ou seja, é um formato de b-learning e não faz sentido os alunos irem a uma aula 
para uma simples exposição de conteúdos quando os alunos podem, no seu 
ambiente de trabalho, ler os conteúdos. Portanto, eu posso ler, pensar e discutir 
sobre os conteúdos. Para mim, se as aulas fossem organizadas de modo a que eu 
não tivesse de vir ao ISCE (enquanto fala, olha e aponta para a colega E3), isso 
seria um grande senão porque para mim só faz sentido esse planeamento dentro do 
programa de cada disciplina. Isto é, os professores programam este e aquele 
conteúdo a pensar que eles [alunos] podem estudar em casa e outros não. Eu penso 
que esse é que deve ser o objetivo principal e não tentar conciliar as aulas a 
distância. Eu usei este exemplo para explicar como mudou o meu sentido de inter-
relação ensino a distância, porquê? Porque nas aulas presenciais, eu não tenho 
sentido como aulas estruturadas, rigorosas. E agora é engraçado, eu mudei de 
opinião quanto a este formato, até me sinto muito bem, porquê? Porque agora nas 
aulas a distância, eu não tenho distrações, eu posso organizar o meu trabalho como 
quiser, aprofundando o que me parece importante e irei ter algum feedback por 
parte do professor. Isto é que é uma aula! E não a conciliação das aulas a distância! 

131 E3- Mas eu estava a referir-me a nível profissional, em termos de organização! 
132 E5- Eu vou comentar o que a E3 e o E6 disseram: - ambos têm razão! Ela trabalha 

e ele não! E eu trabalho! E quando não vimos à escola [ISCE], eu aproveito para 
adiantar os trabalhos das outras disciplinas. Nós somos bombardeados com 
trabalhos, uns atrás dos outros e a avaliação é contínua! Então ajuda-nos muito em 
tempo, tempo que não temos quando trabalhamos! 
 

133 5.2- Que tipo de emoções e sentimentos (positivos e/ou negativos) despertou em 
vocês, as aulas a distância? 
 

134 E2- É assim, em relação ao que vocês estavam a dizer, e à pergunta que a 
professora está a fazer, é normal que os alunos queiram que os professores se 
organizem para que os alunos não tenham de cá vir todos os dias, mas isso não faz 
sentido nenhum! Porque raio é que o professor tem de combinar com os outros 
para que naquele dia os alunos não tenham de cá vir ao final do dia? Isto não faz 
sentido nenhum para um professor! Faz sentido para nós! 

135 E5- Exatamente! 
136 - Mas que sentimentos tiveram? 
137 E2- Fiquei um pouco chateada porque não concordo, não concordo mesmo que se 

deem uma, três, quatro aulas a distância seguidas, em que cada aula a distância 
significa um OA, passando-se para um segundo, terceiro, quarto trabalho sem se 
quer me ter-se dado a correção do primeiro trabalho! Como é que eu sei o que está 
bem feito ou não? [neste momento a E5 abana a cabeça afirmativamente] 

138 - A E5 concorda?  



139 E5- Concordo plenamente! Eu senti insegurança neste sentido. Até tínhamos 
trocado impressões sobre isto! 

140 E2- Exatamente! 
141 - E4, quer responder? 
142 E4- Sim, nem respondi à pergunta anterior! Eu acho que há falta de feedback em 

relação a alguns professores! E estão muito mal organizadas as aulas, do meu 
ponto de vista. Eu acho que nalgumas unidades curriculares não há organização! 

143 - Então que sentimento é que traduz o que sente em relação às aulas a distância? 
144 E4- Insegura e às vezes revoltada com a situação, e porque às vezes não tenho 

feedback por parte de determinados professores! 
145 - E1? 
146 E1- Bom, eu acho que nunca devia haver duas aulas a distância seguidas! Haver 

uma e depois outra! 
147 E1- Sim! 
148 E2- Ou talvez quando estivéssemos melhor preparados! 
149 - Vocês estão-se a referir “dentro” de cada uma das unidades curriculares? 
150 - Sim, sim! (afirmam todos) 
151 E1- Sim porque quatro aulas a distância equivale a um mês, quase! E depois é a 

avaliação. 
152 - E o que sente em relação a isso? 
153 E1- Sinto que não sei o que estou a fazer! Essas quatro aulas são quatro etapas, 

mas no meio eu não sei onde estou. Faço a primeira, está avaliada, vou para a 
segunda, mas não tenho feedback instrutivo! Penso que devíamos ter uma aula a 
distância e depois a seguir uma presencial onde se falava: - então tiveram 
dificuldades? Quais? Para a semana vamos ter outra a distância. Devia-se articular 
assim! 

154 - A E3 ainda não falou! 
155 E5- É só um minutinho E3, já te dou a palavra! Em relação a essa questão das 

aulas a distância e presenciais e haver um feedback por parte dos professores, eu 
penso que nos sentiríamos mais seguros e preparados para a avaliação, pois não 
vamos ter tempo e feedback de tudo e por isso vamos ter nota baixa! 

156 - E3? 
157 E3- Eu senti frustração nessa disciplina que eles estão a falar (   ) 
158 - Qual é essa disciplina? Posso saber? 
159 E3- É a de Pedagogia! Portanto, quatro aulas a distância sem feedback nenhum! 

Cada um fez os seus trabalhinhos, ao seu ritmo, um por semana, outros nem sequer 
os fizeram e outros fizeram logo todos de uma virada na segunda semana, como foi 
o meu caso! Mas sem feedback nenhum! Ora, quando o professor manda um email 
para o mail de turma, a dizer: - vão ver a vossa nota! Eu vi as notas dos outros, mas 
não vi a minha!? Então mandei um email ao professor, a dizer que não tinha a 
minha nota e ele respondeu: - não tem a sua nota? Então reencaminhe novamente 
os seus trabalhos para mim. Lá reencaminhei os trabalhos vai para duas semanas e 
continuo sem nota! É uma frustração terrível! As horas que eu perdi, as chatices 
que tive com o meu marido por não ir para a cama cedo e continuo sem nota. É 
frustrante! 
 

160 - Bem, em relação a esta questão vocês já responderam de certa forma. Esses 
sentimentos que sentiram, alguns negativos, essencialmente, foram em relação à 
consulta dos OA (objetos de aprendizagem), em relação aos fóruns, em relação à 
plataforma em geral ou ainda em relação ao apoio dos professores? 



161 - Respondem todos: em relação ao apoio dos professores! 
162 E2- OAs/apoio dos professores! 
163 - Então essencialmente à falta de apoio dos professores? 
164 - Respondem todos que sim! 
165 E3- Essencialmente há falta de resposta, feedback! Por exemplo, eu mandei ontem 

um email à professora ”I” e ela respondeu-me logo! Há o sentimento que ela 
aceita, observa, um apoio! Quando não nos respondem, fica-se triste, frustrado! 

166 E5- É assim, nós somos um pouco egoístas em relação aos professores, isto é, 
vocês são poucos para nós que somos muitos, mas precisamos do aconchego de 
vocês em relação às aulas. Eu sou carente! (risada geral por parte do grupo, 
tocando na colega, a qual esconde a cara a sorrir). 

167 E3- Nós precisamos também de motivação! Precisamos do aconchego é claro que 
precisamos, mas essencialmente precisamos de motivação! Se há uma avaliação e 
nos mandam fazer trabalhos atrás de trabalhos, acima de tudo há uma injustiça! 
Porque eu não posso avaliar meia turma e não avaliar a outra meia! Pois, se não 
nos dão resposta, nós ficamos…então e eu? Onde é que eu estou? Esse sentimento 
é que frustrante! Tem que haver justiça! Ou se dá a avaliação para todos ou não se 
dá para nenhum! 
 

168 - Agora outra questão: 
169 6- Sentem que é fácil conciliar a vossa vida académica com as vossas 

responsabilidades profissionais e conjugais? 
170 6.1- porquê? 

 
171 E3- Eh, meu Deus! 
172 E1- Isso é um projeto em conjunto! O resultado tem de ser de todos e todos temos 

de estar comprometidos! 
173 E2- Mais do que um projeto conjugal, está toda a família, todos os micro-sistemas 

envolvidos (risada geral do grupo). Mas não acho que seja difícil! É complexo! 
Complexo é diferente de ser difícil! É árduo, dá trabalho! Eu já sabia que dava 
trabalho, mas não é impossível. Enfim é complexo! 

174 E5- É assim, eu tenho um marido de “ónibus”. Ele trabalha num sítio, eu noutro, e 
é ele que me traz aqui ao ISCE. É como se trabalhasse longe, se viesse de 
transportes. Ele sai do trabalho para me deixar aqui e tudo mais! E depois eu chego 
tarde a casa, tenho de fazer os trabalhos e ele já está dormindo, e depois já é hora 
de me levantar! Dói, dói muito! (risada geral do grupo). 

175 - E agora os solteiros, o que é que dizem? E7 diga lá? 
176 E7- Eu acho que não é nada fácil porque eu não tenho ninguém em casa, mas tenho 

alguém fora! 
177 - Está-se a referir ao trabalho? 
178 E7- Estou-me a referir ao trabalho e a uma namorada. Para já, o trabalho exige 

imenso, depois tenho isto aqui e tenho, também, a minha namorada a exigir: - 
quando é que vens ter comigo? Quando saio daqui, por vezes, vou ao cinema! 

179 E4- Mas eu nem isso consigo fazer! 
180 - E o E6? Acha que é fácil para si? 
181 E6- Eu pelo menos estou desempregado, mas o que posso dizer é que não seria 

fácil se tivesse o mesmo horário que tinha antes de terminar o meu contrato. Só 
posso imaginar que não seria fácil conjugar com o horário irregular de trabalho que 
tinha. Em relação à outra questão (conjugal), eu preferia não comentar! 

182 - E4? 



183 E4- Eu apesar(…) estou desempregada oficialmente, mas não estou! Estou em 
casa, mas está a ser muito difícil! Porque nós temos uma vida familiar muito 
ocupada. Eu faço determinadas coisas que eles não podem fazer, um não pode e o 
outro sofre de “preguicite aguda”! 

184 - E3? 
185 E3- Eu sou muito prática como sempre, eu prevejo algumas hipóteses (ri-se) 
186 6.2- Se vocês pudessem voltar atrás no tempo, mudariam algum aspeto da vossa 

vida? 
187 E5- Eu faria tudo de novo! 
188 E3- Ai, eu não! 
189 E1- Eu teria vindo mais cedo! 
190 E4- Eu também! 
191 E3- Eu também teria vindo mais cedo! Mas, eu quis deixar de estudar aos dezoito 

anos! 
192 E5- Mas, o clique dos meus valores deu-me aos trinta e nove anos! 
193 E3- Mas, a vida não era vista como a vemos hoje! (os colegas femininos 

concordam) 
194 E2- Eu concordo com o que disseram, eu aos dezoito anos era uma criatura que não 

estava minimamente interessada na faculdade. Fez sentido agora, como na altura 
faziam outros processos. Fez sentido agora porque houve preparação e decisão para 
isso! 

195 E7- Eu acho que mudava porque os seis anos que estive a trabalhar é que me 
levaram a tomar esta decisão. Portanto, o facto de ter a prática no terreno é que me 
levou a tomar esta decisão! Eu estou a tirar o curso, se calhar podia ter tirado mais 
cedo, mas só vim quando senti que tinha de o tirar! 

196 E6- Sim, eu voltava atrás! Possivelmente não me inscreveria este ano porque não 
sou eu que estou a financiar o curso. Portanto, voltaria atrás e  só me inscreveria 
quando pudesse financiar o curso! 
 

197 - Como é que se sentem nesta fase da vossa vida? 
 

198 E4- Desorientada! 
199 E3- Perdida! 
200 E1- É um misto! Confiante, esperançoso, mas na expectativa! 
201 E2- Muito atarefada, mas muito contente porque tenho uma atividade mental muito 

grande! 
202 E5- Eu sinto-me mais amadurecida, estou conquistando a confiança no meu dia a 

dia e sinto-me mais autónoma em relação ao trabalho do curso. Estou sabendo 
mexer em muitas coisas que eu achava que não ia conseguir! 

203 E7- Eu sinto-me bem em relação ao trabalho, mas a faculdade é a coisa que mais 
me está a perturbar neste momento, pois como a nível profissional estou a 
empenhar-me tanto, a fazer horas extraordinárias, etc., sinto que a faculdade está a 
ficar para trás. Esse é o meu grande peso! Portanto, quero ver se começo a 
recuperar na faculdade e a deixar o trabalho mais para trás! 

204 E6- Eu também me tenho sentido desorientado e desgastado um pouco! 
 

205 6.4- Vocês acham que o vosso estado emocional atual se vai refletir no vosso 
desempenho e nos vossos resultados académicos? 

206 (O grupo responde em coro afirmativamente) 
 



207 E6- Não conceberia o contrário! 
208 E5- Eu acho que há uma palavra que ainda não foi dita que é o desgaste! 
209 E4- O E6 referiu-a há pouco!  
210 E5- Não, mas eu acho que se fosse só um professor a mandar trabalhos…, dá 

trabalho sim! Mas se os outros professores alargassem mais o prazo de entrega… 
se conseguissem sincronizar… Não é que nós não queiramos fazê-los, mas não 
conseguimos! Eu acho que isso devia ser levado em conta porque é do nosso 
interesse fazer o curso! 

211 E3- Até porque estamos a fazer um grande sacrifício económico! 
212 E5- O meu salário é só para pagar o curso! 

 
213 - Terminámos a nossa entrevista. Agradeço a vossa colaboração!  

    

  
  
   



 

Apêndice G2. Transcrição da 2ª entrevista de grupo 

 

1 Transcrição da 2ª Entrevista de grupo (março-2011), ao grupo de estudantes do 1º 
ano dos cursos de licenciatura.  

    
2 Caracterização do grupo: 
3 E1: sexo masculino, 31 anos, casado, tem 1 filho e está empregado.  
4 E2: sexo feminino, 25 anos, solteira, tem um filho e está empregada.  
5 E3: sexo feminino, 41 anos, casada, não tem filhos e está empregada.  
6 E4: sexo feminino, 52 anos, casada, tem 2 filhos e está desempregada.  
7 E5. Sexo feminino, 42 anos, casada, não tem filhos, está empregada.  
8 E6: sexo masculino, 25 anos, solteiro, não tem filhos, desempregado.  
    
9 Nesta entrevista apenas participaram 6 estudantes, tendo desistido o entrevistado nº 7 

por motivos laborais. 
10 A entrevista foi realizada a 27 de março às 18h30m, na sala 11 do ISCE, e teve a 

duração de 47 m aproximadamente. 
11 Boa tarde a todos! Obrigado por terem vindo! Estamos mais uma vez reunidos para 

realizar a 2º entrevista de grupo, correspondente ao final do 1º semestre. Assim 
sendo, vamos dar início à entrevista com a 1ª questão: 

12 - Em relação ao 1º semestre, um dos aspetos que vocês apontaram como menos bom, 
ou menos positivo, foi as dificuldades que sentiram em relação à gestão do vosso 
tempo! 

13 1- Sentiram alguma mudança em relação à vossa gestão do tempo, no decorrer das 
aulas a distância, desde a última vez que falámos até ao final do 1º semestre? 

14 Concretamente em relação à realização das atividades/tarefas online?  
15 O que contribuiu para tal? 

 
16 E5- De início foi muita coisa! Eu tive de parar para pensar! Havia muita explicação 

para nada!! Eu pensava, mas como é que eu vou fazer? Colocar em prática? 
17 - O que acha que contribuiu para isso? 
18 E5- O desconhecido e a insegurança! Cada um reage à sua maneira…, mas pronto, 

depois eu consegui me reorganizar! 
    

19 E3- Sim, pelo menos consegui organizar-me um pouco melhor, mas também 
dependia dos professores, aqueles que disponibilizavam os conteúdos a tempo, eu 
conseguia organizar-me melhor, aqueles que não disponibilizavam a tempo, já era 
difícil, pois era muita coisa. Contudo, de um modo geral eu consegui organizar-me 
muito melhor! 

20 - Mas sentiu diferença na parte final do semestre? 
21 E3- Na parte final foi uma aflição! Uma coisa de loucos! Era tanta a pressão para 

entregar os trabalhos, para nos reunirmos em grupo! 
22 E1- Também foi a mesma coisa! Um pouco por culpa minha, pois deixei as coisas 

acumularem-se e foi sendo uma bola de neve! E foi na reta final onde senti mais 
pressão para cumprir os prazos! 

23 Sim, mas quaisquer dos modos, vocês, no início ainda não tinham essa pressão de 



fazer os trabalhos, dado ainda não terem muita coisa para fazer! 

24 E1- Sim foi um pouco por comodismo, pois estávamos a ver o que é que dava! Foi 
um pouco o desconhecimento, deixar andar para ver como é que era e isso contribuiu 
para acumular o trabalho. 

25 E4- Sim, em relação às aulas a distância senti uma melhoria em termos da gestão do 
tempo, tirando a altura em que a plataforma esteve em baixo, pois não tinha retirado 
a informação e por causa disso deixei acumular o trabalho! 

26 E2- Em relação à gestão do tempo, desde o início do semestre para o final, eu 
consegui adaptar-me, tirando as últimas semanas em que houve mais trabalho, mas 
sim houve melhoria na gestão! 

27 E6- Eu penso que é uma questão de aprendizagem, isto é, aprender a lidar com o 
sistema, excetuando as últimas semanas em que foi mais trabalhoso, mas penso que 
tarefa a tarefa senti evolução! 
 

28 Um dos aspetos que apontaram na 1ª entrevista foi o pouco apoio por parte de alguns 
professores! 

29 2. Verificaram alguma alteração, desde o início das aulas a distância até ao final do 
1º semestre, em relação ao apoio prestado pelos professores às aulas/atividades 
online? 

30 Estes passaram a dar-vos mais apoio? Ou manteve-se a mesma situação apontada por 
vós no início das aulas a distância? 

    
31 E5- Sim! Por exemplo, a senhora [refere-se à entrevistadora enquanto docente da UC 

de Sociologia da Educação] quando me ajudou a “entrar” no fórum, a deixar uma 
mensagem lá! Depois do apoio a Sociologia senti-me mais aconchegada, eu 
sosseguei! 

32 E3- Esse apoio tem de ser falado em relação a cada professor, são casos pontuais, 
pelo facto de alguns terem dado esse apoio e outros continuaram a não o dar! 

33 E1- Os professores que eram mais participativos continuaram a ser, enquanto os que 
eram mais distantes, continuaram também distantes! 

34 E4- Eu não senti diferença nenhuma, desde o início do semestre para o fim! 
35 - Mas sentiu apoio por parte dos professores? 
36 E4- Não! Manteve-se desde o início! Os professores continuaram a colocar na 

plataforma [entenda-se os conteúdos (OA)], mas não deram qualquer orientação, eu 
também não precisei, mas eles não deram apoio nenhum! Houve professores que 
deixaram de colocar na plataforma e começaram a mandar por e-mail… 

37 E2- Apercebi-me que se quisesse apoio por parte dos professores, eu teria de o 
solicitar, então comecei a pedir esse apoio e eles deram-me. Uns professores se eu 
colocasse a questão no fórum [de dúvidas, de discussão], eles respondiam, ou se 
mandasse um e-mail eles respondiam. Comecei a perceber a dinâmica e funcionou! 

38   E6- Eu no geral não sinto esse apoio e acho que as aulas a distância não estão a 
funcionar tão bem (eu nunca dei aulas, mas…) como poderiam funcionar, porquê? 
Porque eu acho que as aulas a distância justificam-se para fazer um trabalho que não 
se realiza na escola e esta modalidade de aulas funciona se depois for feito em aula 
(presencial) uma articulação. Ora eu não estou a ver essa articulação, como penso 
que as aulas a distância estão a servir outro propósito que é aligeirar as aulas em si  
 

39 Que sentimentos/emoções vos despertou esse apoio ou a ausência dele? 
 

40 E5- A nível de sentimentos, eu senti segurança, confiança, mais estável! 



41 E3- Eu senti desânimo, alguma frustração e também senti alguma satisfação em 
relação aqueles professores que apoiavam ou estavam prontos a apoiar! 

42 E1- Eu, em relação aquelas disciplinas que não me pareciam ter tanto interesse, 
sentindo o apoio do professor, eu sentia-me mais motivado! 

43 - Mas no caso de não ter esse apoio, não se sente, por exemplo, desesperado? 
44 E1- Não! Porque eu procuro junto dos meus colegas ter esse apoio e ver se consigo 

resolver a situação! 
45 E4- Eu não tenho nenhum tipo de sentimento como desespero em relação à falta de 

apoio, o único sentimento que tive, e tive mesmo, foi o de irritação quando a 
plataforma esteve em baixo! Fiquei irritadíssima! 

46 E2- Em relação ao apoio dos professores e dado ter percebido como o mesmo 
funcionava, a partir do momento que o obtive, ficava muito satisfeita. Por mim está 
tudo ótimo! 

47 E6- Eu senti-me desanimado com, algumas vezes, falta de comunicação, falta de 
resposta dos professores, mas o que foi desânimo no início está a funcionar ao 
contrário, isto é, como motivação, como apelo à minha autonomia, pois tenho de ser 
eu a fazer o meu curso e não esperar que o que é transmitido pelas aulas a distância, 
ou mesmo pelas aulas presenciais, seja suficiente para justificar a minha licenciatura! 
 

48 3- Sentem-se neste início de semestre mais preparados para gerir de modo autónomo 
a vossa aprendizagem? 

49 Em que aspetos: ter iniciativa, definir objetivos, lidar com o stress, lidar com a 
solidão, outros? 
 

50 E5- Lidar com a solidão não! Sim com a iniciativa e com os objetivos, pois é como 
que eu esteja conseguindo manipular, pegar, entende?  

51 E6- Sim, eu sinto-mo mais preparado! Eu venho para aqui (ISCE) de transportes e 
tenho de otimizar o meu tempo! Para atingir metas é importante saber rentabilizar e 
perceber o sistema semipresencial deste ciclo de estudos que estamos a frequentar. O 
que refere em relação a definir metas, penso que é importante definir metas a curto 
prazo para atingir um objetivo último. Eu sinto-me mais preparado para tal que é o de 
aproveitar ao máximo a minha formação. 

52 E2- Sim! Como já disse, a partir do momento que percebi como funciona o sistema, 
eu vou ter menos stress, eu já sei o que vai acontecer, o que está a acontecer, eu já sei 
quais são os meus objetivos e quais são os objetivos perante os professores, o que é 
muito melhor para mim, pois já sei o que tenho de fazer. 

53 E4- Eu não percebi muito bem a questão, é em relação às aulas a distância ou no 
geral? 

54 - É em relação às aulas a distância e no geral, embora eu esteja mais interessada nas 
aulas a distância, na vossa aprendizagem online.  

55 E4- Bem, eu estou numa situação complicada! Em relação à plataforma, eu não 
percebi porque é que paguei a plataforma quando a única professora que coloca lá 
coisas é a professora de Educação Musical. Quanto a gerir a outra parte, se calhar é 
mais complicado, mas é por questões pessoais! Daí que interferem. Agora qual 
interfere mais, eu não sei dizer, mas em relação à  plataforma, nós já começámos o 
semestre e ainda não funciona, não há nada! 

56 - Não está a funcionar? 
57 E3- Não há lá conteúdos! 
58 E4- Sim é isso! Nem sequer as novas unidades curriculares estão lá! Não sei como é 

que depois vamos gerir isso!? 



59 E1- Sinto-me mais preparado na medida em que já sei como é que isto funciona! 
60 E3- Em termos académicos sinto-me mais preparada, pois já aprendi que não posso 

deixar tudo para o final! Em termos profissionais tem sido muito difícil, dado o 
tempo roubado lá para me dedicar aqui, o que tem sido uma pressão que me faz 
quase desistir do curso, mas isso é outra situação que eu vou ter de aprender a gerir. 
 

61 4- Que sentimentos e emoções predominaram durante as aulas a distância? Eu vou 
dizer alguns:  

62  Angústia? Desespero? Competência? Calma? (des) motivação? Outros? 
 

63 E3- Oh depende da unidade curricular! Houve algumas interessantes em que o debate 
criou ânimo, calma, depende do desafio que nos foi colocado. Houve outras unidades 
onde nem sequer houve desafio. Houve aqui uma mistura de sentimentos no saco, os 
quais não tiveram a ver com o todo, mas com cada unidade curricular! 

64  E5- Eu ia à plataforma e imprimia tudo (…) 
65 - Mas sentia-se ansiosa? 
66 E5- Não é ansiedade! Para mim continua a ser o desconhecido, eu precisava 

manipular tudo para me sentir segura! 
67 E1- Eu não consigo identificar nenhum sentimento…! 
68 - Sentimentos que o tenham dominado! Vocês não têm de os particularizar. Assim de 

um modo muito geral sentiram mais calma, tensão…? Há assim uma diferença tão 
grande de sentimentos de unidade para unidade curricular? 

69 E3- Sim, sim há! 
70 E1- A única coisa que eu posso dizer é que ao receber as notas dos trabalhos, 

atividades que me eram propostas, o que eu sentia eram dúvidas! Tentar perceber 
exatamente, daquilo que me era proposto, o que é que se pretende! 

71 E3- Desmotivação talvez (afirma olhando para o colega)!? 
72 E1- Sim! Por não ter as respostas que necessitava, isso poderia criar alguma 

desmotivação! 
73 E4- Desânimo pelo facto de os professores se afastarem da plataforma, não houve um 

fórum, um chat. Eu adorava ter tido uma aula com um chat. Não percebo porque é 
que não houve, porque é que os professores não aderiram? A plataforma tem essa 
função! O meu desânimo vai nesse sentido! 

74 E2- Interesse! Em relação aos fóruns, interesse em ler e compreender o que é que 
estava em causa de modo a poder dar uma resposta com interesse e perceber os 
comentários dos colegas. Sobretudo foi interesse, algum cansaço, mas interesse! 

75 E6- Eu posso transmitir vários sentimentos, um deles é a necessidade de realizar a 
tarefa como diz o E1 e posso dizer que senti calma, pois estou em casa num ambiente 
que me é familiar, posso fumar (diz sorrindo), tenho calma porque tenho tempo, 
porque possuo os recursos à minha disposição. Se quiser posso interromper uma 
tarefa e ir à rua, tenho internet que me permite viajar à vontade, depois é engraçado 
porque vamos tropeçando noutros assuntos. Depois desilusão pelo resultado final por 
uma questão que já se falou antes que é a impossibilidade de partilha, pois se eu faço 
um trabalho de forma isolada e se não confronto com o trabalho dos meus colegas é o 
TPC à moda antiga, eu faço, está feito. Mas, as matérias que se trabalham no curso 
onde eu estou não são de resposta única e por isso acho que era interessante 
confrontar com os outros. Uma coisa que sobressai nas várias possibilidades que a 
plataforma tem, é o fórum porquê? Porque o fórum permite isso mesmo, como já 
referiu a E2: - já li a opinião do colega, vou pesquisar sobre isso, portanto isso já é 
uma evolução e é um dos pontos que deve ser explorado na plataforma!   



76 - Bem isso que está a dizer vai ao encontro da questão que eu tenho a seguir: 
77 4.2 – Em que tipo de tarefas online (consulta de oa, fóruns, chats) sentiram emoções 

positivas e emoções negativas? 
 

78 E6- Em relação aos fóruns foi de interesse! Porque é algo que se vai construindo. Em 
relação aos OAs que são de consulta e que depois temos de trabalhar sozinhos, aí não 
sobressai um grande entusiasmo dado termos um mar de informação que temos de 
pesquisar sobre o assunto, há interesse, algum entusiasmo, mas não tanto como no 
fórum. 

79 E2- Eu concordo parcialmente com o E6, em relação ao fórum é interessante pelo 
facto de a minha opinião ser mudada em função dos comentários dos meus colegas. 
É mais interessante, é mais dinâmico. Para mim é positivo! Pois permite a troca entre 
as pessoas, a partilha. É muito mais fácil fazê-lo dessa forma do que pessoalmente, 
pois toda a gente fala e oh, oh, ninguém se entende!  Além do mais a pessoa tem 
tempo para refletir sobre tudo o que está a ler, isso é superpositivo! Tem tempo no 
espaço, ok, eu depois vou à biblioteca ler sobre isto! Em relação aos OAs, (   ), eu 
acabo se calhar por aprender mais porque são mais complexos e obriga a pesquisar 
muito mais. Em relação ao fórum é mais interativo, em relação ao OA eu acabo por 
aprender muito mais! 

80 E4- Em relação ao que ela a E2 está a dizer, os OAs obrigam a pesquisar, é mais para 
ler, mas é uma coisa isolada. Agora o fórum é mais interessante. Só é pena que 
apenas a professora Runa e a professora de Psicologia o tenham feito! Mais ninguém 
fez! Mas achei interessante! Às vezes eu já tinha respondido e o fórum já tinha 
terminado, mas eu lia os comentários dos colegas e voltava a responder. Acabei por 
fazer comentários a mais porque me entusiasmei! 

81 E1- Eu é ela por ela! Num um aspeto positivo, noutro um aspeto negativo. Não faz 
grande diferença! 

82 E3- Eu vou discordar um bocadinho do E6 e da E2. Os fóruns foram muito 
interessantes como diz o E6 porque permite uma partilha! Nós não estamos aqui para 
aprender nada sozinhos, aliás é impossível. Nós aprendemos uns com os outros e os 
fóruns permitem a partilha do conhecimento. Como ele diz, estávamos em casa muito 
sossegadinhos, permite alguma calma, tranquilidade. Isso foi excelente! Quanto aos 
OAs, eu discordo no sentido, e vou dar um exemplo, o professor de Pedagogia pediu-
nos que escolhêssemos um pedagogo, pesquisássemos, etc., com o objetivo de 
apresentar em aula o que tínhamos pesquisado e partilhar com os colegas. Eu achei 
isso muito interessante, dado nunca ter ouvido falar de certos pedagogos! 

83 E2- Mas isso não é um OA!? 
84 E3- Sim, mas eu estou a referir-me à questão da partilha do conhecimento. O que 

aconteceu foi que apenas dois ou três colegas iam assistir às apresentações dos 
trabalhos. Estavam apenas preocupados com as sua vidinhas, o trabalho, etc. 

85 E5- As emoções positivas foram em relação ao debate, isto é, aos fóruns. As 
negativas foram em relação ao tempo que demoraram certas tarefas a ter resposta por 
parte de alguns professores, por exemplo, a professora de português demorou um 
certo tempo a dar resposta, houve uma distância, penso que de férias. Aquilo gerou 
um pouco de angústia. É assim, se eu tenho de encarar, eu tenho de encarar logo! 
 

86 5- Consideram que o vosso estado emocional refletiu-se no vosso desempenho e nos  
resultados académicos neste 1º semestre? 
 



87 E3- Sim (acenando afirmativamente e com convicção a cabeça)! Estava motivada! 
Fui descobrindo que era capaz de alcançar resultados! Eu subestimo-me muito, isso é 
uma coisa de mim, mas fui percebendo que tenho mais capacidades do que aquelas 
que julgo ter e fui-me motivando ao longo do tempo! E fui criando dentro de mim 
outra garra, outra força! 

88 E1- Sim completamente! O acompanhamento que os professores deram a 
determinadas disciplinas, mesmo aquelas que tinham menos interesse, levaram a que 
me empenhasse mais. 

89 E4- Sim! Há medida que íamos caminhando, eu senti-me mais motivada, tirando o 
stresse e a falta de tempo que estragaram um bocadinho, mas há medida que íamos 
chegando ao final do semestre (   ). Penso que se não fosse aquela euforia de ter de 
entregar os trabalhos, não ter tempo e olhado para o relógio (  ), eu digo maravilhoso! 

90 E5- Não! Graças a Deus não, apesar do problema de estar à beira de um 
esgotamento! Só com a Sociologia! Com o português, a professora viu que eu sabia e 
ia-me dizendo que eu tinha de desenvolver mais, etc., e assim consegui tirar  um 15. 

91 E2- Na minha opinião acho impossível que o estado emocional não se reflita no 
resultado do seu trabalho, mas penso que sim refletiu-se, foi sobretudo a motivação, 
o aprender a gerir o stresse, aliás descobri que trabalhar em stresse é fantástico, 
funciona lindamente (ouvem-se risos por parte dos colegas), correu tudo otimamente, 
foi fantástico! 

92 E6- Também sinto que há uma relação! À partida sendo igual o estado de espírito 
que durante um determinado tempo uma pessoa sente, há outros fatores que variam 
de unidade curricular para unidade curricular, como diz o E1, e o nosso estado de 
espírito varia de unidade curricular para unidade curricular, neste caso variam. No 1º 
semestre estava muito animado, no entanto houve unidades curriculares onde me 
senti mais motivado do que noutras. Sinto essa relação, mas não é só o estado de 
espírito que influencia.   

93 E3- Peço desculpa, mas eu precisava de acrescentar uma coisa em relação ao que 
disse o E1 e o E6, o professor faz muito a diferença! 

94 E6- Os alunos também fazem! 
95 E3- Sim, os alunos também! Mas por exemplo, a unidade curricular de Expressão 

Visuo-Plástica que eu achava aquilo no início (   ), sinceramente estive para desistir! 
Mas a professora nunca desistiu de mim e eu acabei por me entusiasmar e gostei dos 
trabalhos e até tive uma nota muito superior aquilo que esperava ter. quando um 
professor nunca desiste de um aluno as coisas são fantásticas!  
 

96 5.2 – Como se sentem nesta fase da vossa vida?  
97 5.3- E o que representa para vocês, tanto a nível pessoal, familiar e social, a 

conclusão com sucesso do 1º semestre? 
 

98 E6- Conforme o curso vai avançando, a capacidade de perceber o que é necessário 
com a aprendizagem que não é só para ter o curso, mas faz-nos ter posturas 
diferentes e sinto-me motivado e a partir de agora só posso ficar mais motivado 

99 - Sente que o seu curso, pelo facto de ser um curso superior, tem um reconhecimento 
social por parte das pessoas que o rodeiam? E o ter concluído com sucesso já o 1º 
semestre? 

100 E6- O início de qualquer ciclo de estudos, mesmo a conclusão de um semestre, é já 
uma vitória e implica um reconhecimento social, uma mudança de estatuto pelo facto 
de ter havido uma evolução da minha parte, em termos de um maior conhecimento 
do meio social que nos rodeia, dadas as aprendizagens e conhecimentos que tenho 



adquirido no curso. É nesse sentido que refiro o reconhecimento! 

101 - E a família? 
102 E6- Sim, o reconhecimento do facto de eu estar determinado a concluir é também 

uma vitória. 
103 E5- Em relação ao curso me sinto à vontade. Agora há uma coisa em que me sinto 

apreensiva que é em relação ao estágio. 
104 - Mas qualquer dos modos, a E5 concluiu o 1º semestre todo, não foi? 
105 E5- Concluí tudo, não deixei nada! 
106 E5- Ah! Todos os tios, os meus primos, a maioria são dentistas, advogados, 

profissões liberais e a minha mãe tinha recebido uma herança, mas acabou por a 
perder, pois casou duas vezes. Então é difícil quando se tem e depois se deixa de ter. 
Começaram uma série de emoções, eu vou conseguir, mas vou levar mais tempo! E 
agora estou conseguindo! Está tudo misturado dentro de mim, sabe? Para mim é uma 
vitória interior muito grande porque eu não conseguiria se não fosse Deus, mas não é 
religião! Eu trabalho a minha fé. Eu não vou à igreja, não é nada disso! Tudo o que 
eu faço (   ) eu tenho as minhas respostas, eu batalho muito para conseguir. Aí tem 
outro sabor, uma confiança, sabe como é que é? 

107 E5, falou dos seus familiares que são médicos, doutores, sente que de alguma forma 
alcançou algum poder que eles também têm em termos sociais? 

108 E5- É mais pela minha mãe! O orgulho, a felicidade que ela sente por eu estar 
conseguindo, o que os outros também conseguiram! 

109 E2- Em relação à parte social sinto um reconhecimento a nível laboral porque  o meu 
trabalho é um trabalho administrativo, enquanto aqui são estudadas questões que 
nada terão a ver com processos administrativos e instituições, portanto é outro lado 
do trabalho, acho que as pessoas ficaram admiradas e até surpreendidas em relação às 
minhas notas. Em relação à família, em especial a família alargada ficou contente, 
porque eu sempre fui a ovelha negra, eu tinha comportamentos desviantes, não ia às 
aulas, tinha acompanhamento escolar porque eu nunca consegui estar inserida num 
sistema escolar de forma proveitosa. Recusava tudo o que me era exigido a aprender, 
recusava todos os métodos. Fui extremamente complicada na escola e para a minha 
família estar na universidade é um de abril, é mentira! É muito estranho, afinal eu 
não era assim tão estranha. A nível pessoal estou contente porque como não entrei na 
universidade com dezoito anos, agora sei o que quero e estou a fazer o que já queria 
fazer há alguns tempos! Estou a ser reconhecida a nível pessoal e social! 

110 E4- Honestamente, eu só queria acabar porque estava cheia de problemas por todos 
os lados! Nem fiquei contente nem (   ). Portanto, eu já sabia que tinha feito tudo, 
mas nem dei muita (   ). 

111 - E a sua família? 
112 E4- Aí é que está! Quando começaram a perguntar: - fizeste todas? Ah parabéns 

conseguiste! Estávamos com tanto medo! E aí é que comecei a aperceber-me, 
finalmente eu fiz tudo, já não estudava há tantos anos! Talvez fosse dos problemas 
que eu estava a viver, eu só queria que acabasse o semestre para começar a viver 
outras coisas! 

113 - Pelo facto de estar desempregada e possivelmente dedicar-se mais às atividades 
domésticas, o facto de estar a estudar e ter sucesso, não lhe dá uma sensação de 
poder? Pelo menos em relação ao seu marido? 

114 E4- Não! Eu não posso competir com ele porque ele também está a trabalhar! 
115 - Refiro-me às atividades domésticas! Não se sente mais liberta pelo facto de estar a 

estudar? 



116 E4- Sim! Em relação a essa parte tive de pôr de lado, a partir do momento que entrei 
na faculdade! Saio o mais cedo possível e chego o mais tarde possível a casa. Não 
estou preocupada! 

117 E1- Eu podia dizer muitas coisas (risada geral por parte dos colegas), mas não (   ). 
Sinto-me bem, sinto-me bem, agora não estou a subestimar o ensino superior, mas se 
isto é o ensino superior não é nenhum bicho papão! Ok está feito! Está feito o 
primeiro semestre, mas ainda vamos levar muita tareia! Isto é só uma amostra, mas 
tudo bem eles são uns queridos, eles gostam. Para mim a vida académica estava 
completamente perdida, nem fazia ideia do que isto era. Eu comecei com o curso de 
teatro e deixei-o a meio, o curso dava-me a equivalência ao 12º ano, mas não o 
acabei! Comecei a trabalhar antes, portanto eu não tinha o 12º ano. Fui fazer as novas 
oportunidades, acabei em dois meses e meio e depois vim para aqui! Eu não tinha 
ninguém… as pessoas nem sabiam, claro que a mulher tinha de saber! 

118 E3- A nível pessoal foi ótimo! Somos 5 filhas e todas são licenciadas! Eu que sou a 
5ª filha era a única que não era licenciada, sou a filha caçoula juntamente com a 
minha irmã gémea, a qual era licenciada e eu não era. Eu sei que o maior desgosto 
que eu dei aos meus pais foi não ter seguido o ensino secundário. Mas, eu era um 
pouco como a E2, um bocado maluca. As minhas irmãs mais velhas, a família, estão 
contentes. A nível social foi ótimo, até me fizeram um jantar, puseram a minha 
autoestima lá em cima! O lado profissional é que foi mais difícil porque as pessoas 
não viram com bons olhos, o facto de eu estar a estudar. É complicado, eu trabalho 
com muita gente, trabalho nos recursos humanos e alguns têm medo que eu vá depois 
defender os direitos dos mais fracos. A nível pessoal, eu descobri o prazer de estudar, 
de adquirir novos conhecimentos, mas fico frustrada por não ter tempo para estudar, 
eu sei que sou capaz de mais e fico frustrada por não ter tempo! Só se me despedir, 
mas como lá em casa sou eu que entro com a maior parte, iria ser um pouco 
complicado! (afirma rindo) 
 

 Terminámos a entrevista. Obrigada pela vossa colaboração! 

   



Apêndice G3. Transcrição da 3ª entrevista de grupo 

 

1 Transcrição da 3ª Entrevista de grupo (julho-2011), ao grupo de estudantes do 1º ano 
dos cursos de licenciatura em Animação Sociocultural e Educação Social.  

    
2 Caracterização do grupo: 
3 E1: sexo masculino, 31 anos, casado, tem 1 filho e está empregado. Curso de ASC. 
4 E2: sexo feminino, 25 anos, solteira, tem um filho e está empregada. Curso de ES 
5 E3: sexo feminino, 41 anos, casada, não tem filhos e está empregada. Curso de ES 
6 E4: sexo feminino, 52 anos, casada, tem 2 filhos e está desempregada. Curso de ES 
7 E5. Sexo feminino, 42 anos, casada, não tem filhos, está empregada. Curso de ES 
8 E6: sexo masculino, 25 anos, solteiro, não tem filhos, desempregado. Curso de ES 
    
9 A entrevista foi realizada a 4 de julho às 19h07m, na sala 11 do ISCE, e teve a 

duração de 60 m aproximadamente. 
10 Boa tarde a todos! Obrigado por terem vindo! Estamos mais uma vez reunidos para 

realizar a 3º e última entrevista de grupo, correspondente ao final do ano letivo. 
Assim sendo, vamos dar início à entrevista com a 1ª questão: 

11 1- Que balanço final fazem da vossa experiência formativa online (aulas a distância) 
do ano letivo de 2010/11? 

12 1.1- Quais os aspetos positivos e os aspetos negativos que destacam em termos do 
uso da plataforma (destreza tecnológica, acessibilidade), envolvimento nas tarefas, 
qualidade dos OAs, comunicação estudante-professor, outros?  
 

13 E2- É um bocado complicado porque neste segundo semestre a utilização com a 
plataforma foi praticamente nula (todos os colegas concordam, acenando 
afirmativamente)! Ou seja, houve professores que no primeiro semestre não 
utilizaram a plataforma e neste semestre preferiram enviar as aulas por email com a 
justificação que era mais rápido, pois não tinham de passar pelo processo de 
avaliação (refere-se ao gbl) e eu não usei a plataforma no segundo semestre! Lembro-
me de ter usado para ler uma temática que tinha passado, mas que já tinha passado! 

14 E3- Usámos em Educação Social para Contextos (refere-se à unidade curricular de 
Observação em Contextos). 

15 E2- Ah, sim! 
16 E5- E usámos também para imprimir os textos de Espanhol! 
17 E4- Eu, no meu caso usámos sempre em Expressão Musical! 
18 E3- Eu concordo com a E2! Usámos para fazer uma reflexão crítica sobre o nosso 

local de estágio! E também usámos em Espanhol. O professor colocou online vários 
trabalhos para fazermos. Até eram muito interativos e engraçados porque ficávamos 
logo a saber qual era o resultado. Foram as únicas unidades curriculares em que eu 
recordo termos usado a plataforma! Quanto à parte do apoio por parte dos 
professores, eu não quero fazer juízos de valor, mas o professor de Espanhol foi o 
único que nos deu apoio e feedback! Em relação a Contextos não tivemos feedback 
por parte das professoras! 

19 E1- Em comparação ao primeiro semestre, não tem comparação, pois foi quase nula a 
utilização da plataforma! 

20 - E o E6 também tem a mesma opinião? 



21 E6- Sim, a utilização foi muito mais reduzida, mas o ano inclui o primeiro semestre e 
fazendo aqui um balanço, é um balanço positivo do ponto de vista da eficácia, de se 
realizarem trabalhos sem serem presencialmente! Continuo a realçar o aspeto da 
autonomia, apesar de ser muito menos, o uso, neste segundo semestre, mas promove 
a autonomia para pesquisar e tudo o mais! A plataforma em si é acessível! 
 

22 - E em termos de destreza tecnológica? Acham que evoluíram, dado alguns de vocês 
terem mais dificuldade em manipular, usar a plataforma? 
 

23 E6- Não! Porque nunca senti dificuldades! 
24 E4- Eu também nunca senti dificuldades, mas no segundo semestre ficámos na 

mesma porque nunca se utilizou! 
25 E5- De início senti dificuldades, lembra? Depois não senti mais! 

 
26 2- Consideram que o grau de autonomia que foi exigido ao longo do ano, em termos 

de aprendizagem online, foi de algum modo conseguido? 
27 2.1- Em que aspetos? Percebem o conceito de autonomia? Em termos de gestão da 

vossa aprendizagem, definição de objetivos… 
 

28 E5- Dos OAs colocados na plataforma? 
29 - Sim! Tarefas, fóruns! 
30 E5- Antes, eu sentia dificuldades porque era tudo novo, mas depois imprimia, lia e 

não tive dificuldades! 
31 E3- De início fez-me alguma confusão este tipo de ensino, principalmente porque já 

não estudava há algum tempo! Vinha formatada aquele ensino presencial, mas depois 
gostei, por exemplo em Psicologia do Adolescente, eu fui obrigada a fazer muitas 
pesquisas e a ler, e isso de alguma forma trouxe aprendizagem. Eu sinto isso. Eu 
ouço colegas a dizer que não aprenderam nada, mas eu sim! 

32 - E em termos de organização do seu trabalho? 
33 E3- Isso dá trabalho, mas ao ir pesquisar eu aprendo, e aquilo que eu tenho estímulo 

para aprender, eu tenho vontade de aprender mais! 
34 - Mas sente necessidade de apoio do professor? 
35 E3- Não necessito do apoio constante do professor, apesar de ele ser importante, para 

orientar, mas depois não necessito que ele esteja ali a guiar-me! 
36 E4- Também concordo com ela. O professor é importante para lançar os primeiros 

dados, mas depois não! Eu acho que consegui, eu gosto de pesquisar na internet, eu 
sou toda internet. Eu passo muitas horas, mesmo durante a noite a pesquisar, mesmo 
antes de vir para aqui! 

37 E1- Sim consegui essa autonomia! Eu prefiro as aulas presenciais, se as coisas 
tiverem bem explicadas, eu não tenho qualquer problema! 

38 - E em relação aos OAs? Achava que eles tinham qualidade no primeiro semestre, em 
termos dessa clareza que está a referir? 

39 E1- Ah, nem todos, nem todos! Achava uma diferença muito grande de umas 
unidades para as outras! 

40 E2- Eu discordo com o E1 em relação ao que ele falou. Agora em relação à 
autonomia, à informática e ao sistema e-learning, neste momento estamos sem 
aprendizagem autodidata, o que acabou por acontecer, no meu caso, foi não termos 
feedback em relação à minha progressão do conhecimento, à maneira como eu 
trabalhava, como eu exteriorizava. Eu não fazia perguntas e comecei a entrar num 
sistema autodidata, em que chego ao fim do semestre sem saber que notas vou ter. 



Acho uma aprendizagem fantástica, eu estou a adorar o processo, mas a avaliação 
não faço ideia como vai ser. Acho que tenho a autonomia suficiente, só o feedback é 
que não é como desejava! 

41 E5- Posso? Nós no primeiro semestre, não serve agora de comparação com este, 
tivemos um bom exemplo de feedback por parte do professor Picado. Ele fazia um 
trabalho com um AO e depois emitia a nota. Era muito rápido! De todos os 
professores… ele não nos deixava desejar e sempre estava ali para as tutorias. Não 
sei como ele se organizava!? Nós tínhamos muito mais acesso a ele! 

42 E2- Acho que foi o professor que fez mais plataforma e mais acompanhamento. Em 
relação ao trabalho final, ele apoiou-nos bastante. Foi o único que fez as duas coisas 
(plataforma e apoio tutorial)! 

43 E4- Mas também foi com ele que tivemos menos aulas presenciais. 
44 - O E6 ainda não falou!   
45 E6- Pois, eu estava a pensar que esse tipo de aprendizagem pede autonomia, mas por 

outro lado é promotor da autonomia, dado esse aspeto da pesquisa e em termos de 
iniciativa para o que se tem de pesquisar. Acho que a qualidade dos OAs é boa 
enquanto trabalho individual, agora concordo com a E2, eu não sinto falta de 
acompanhamento, pois os OAs são claros, agora em termos de feedback sim e até 
espero mais um feedback qualitativo do que quantitativo. Eu reconheço que os 
professores não se podem multiplicar com a avaliação obrigatória, mas quando se 
está a trabalhar sozinho um, dois dias, precisamos de um feedback sobre algumas 
questões: - aqui fugiu por isto…ou podia ter estudado mais esta questão, ou houve 
um autor que não referiu! 

46 - Uma avaliação com uma componente formativa? 
47 E6- Sim para podermos progredir! E aí ficamos com uma maior perceção da nossa 

autonomia (afirma sorrindo)! 
 

48 - Terceira questão:  
49 3- Como caraterizam o vosso estado emocional, no decorrer das aulas a distância, no 

2º semestre? 
50 3.1- Que sentimentos/emoções positivas e/ou negativas estiveram mais presentes? 

 
51 E5- Indiferente! Senti-me indiferente! Não tem nada lá! Ah… 
52 E3- Desculpa interromper, mas em relação ao feedback que falamos há pouco, o 

professor de Política foi muito bom a dar-nos esse feedback. Em relação aos OAs, o 
professor de Espanhol deu-nos esse feedback, pois os OAs dele eram muito 
interativos, permitindo-nos saber logo o que tínhamos feito bem ou mal, não sendo 
necessário o professor, agora nas outras unidades (   ). 

53 - Vocês também podem se referir à troca de emails com os professores, não tem de 
ser só na plataforma! 

54 E3- Eu concordo um pouco com a E5, não é sentir-me indiferente, mas como não 
houve praticamente OAs neste segundo semestre, eu não tenho opinião formada. 
 

55 - E fóruns? Não realizaram fóruns, chats? 
56  (Todos abanam a cabeça no sentido negativo) 

 
57 - Então, nesse caso, que sentimentos vos provocou? 
58 E4- A mim de frustração, em relação a esse aspeto sim! Eu cheguei a interrogar-me 

sobre porque é que paguei a plataforma se não chegámos a utilizá-la neste semestre!? 



Mas, mesmo assim, eu acho que se devia utilizar mais a plataforma! Eu achei muito 
interessante quando fizemos fóruns! 

59 E1- Quando fala em online, eu também avalio como sendo o processo dos emails, 
mas é como já foi dito, é a indiferença porque as coisas não foram por esse caminho 
(uso da plataforma). E como diz a E4, eu penso na questão do dinheiro. Tenho mais 
dois anos para perceber (risada geral do grupo). 

60 E2- Considerando ainda todas as utilizações informáticas, troca de conhecimento e 
realização de trabalhos, eu posso reescrever alguns comentários que fiz 
anteriormente, o email eu uso! Todos os trabalhos que havia para fazer de Espanhol, 
eu não os consultei! Perguntava aos colegas o que era para fazer e fazia! 

61 - Mas abria-os na plataforma?  
62 E2- Não! Não! Foi opção minha! Como estava lá o email para onde se tinha de 

enviar os trabalhos, eu a ter de abrir a plataforma (   )? Como no semestre passado 
havia uma data de unidades curriculares que usavam a plataforma, isso obrigava-nos 
a ir todos os dias à plataforma, a passar o tempo todo lá! Este semestre não e não ia 
abrir o de Espanhol! Acho que cheguei a abrir uma vez apenas! 

63 E6- Também partilho da parte da frustração por falta de utilização da plataforma, 
porque é muito diferente receber por email um trabalho para realizar do que realizar 
na plataforma! Eu pessoalmente gosto daquilo estilo dos slides, é mais parecido com 
uma aula. É muito diferente do que receber um email com indicações. 

64 - Mas eu sei que vocês tiveram de fazer os vossos diários de bordo sobre o estágio na 
plataforma! 

65 E4- Não! Foi uma reflexão! 
66 E1- Desconheço! 
67 E5- Não! Foi apenas uma reflexão sobre o primeiro diário de bordo! 
68 E3- Não! Foi uma reflexão sobre o primeiro momento de estágio, mas não era um 

fórum! 
 

69 - Pois, eu agora tenho de fazer uns reajustes no meu guião, dado ir-vos perguntar de 
seguida se sentiram, em relação ao vosso estado emocional, diferenças significativas 
face ao 1º semestre, mas vocês não têm termo de comparação pelo facto de não terem 
usado a plataforma neste semestre, mas se vos perguntar em relação ao vosso estágio, 
o vosso estado emocional alterou-se significativamente quando começaram o estágio, 
sendo outro fator a poder contribuir para aquele? 
 

70 E6- Interligando com a questão anterior, o facto de se trabalhar online tem a 
vantagem de se trabalhar sozinho, o ambiente, acho que é mais objetiva a produção 
porque não está ninguém à volta, é unilateral! Mas senti o mesmo que sentia se 
houvesse mais trabalhos na plataforma, confiança, pois vamos ficando mais 
familiarizados! 

71 - Pois, em relação ao primeiro semestre vocês falaram num certo desespero (   ) 
72 E6- Desorganização! 
73 - Sim, também! E desmotivação! 
74 E6- Eu acho que sim, pois quando sabemos com o que podemos contar já vamos com 

outra postura, hum… deixa lá ver o que é pedido desta vez. 
 

75 - Então concordam com o vosso colega que o vosso estado emocional evoluiu neste 
sentido, isto é, de terem adquirido uma maior confiança e à vontade? 

76 (Acenam a cabeça afirmativamente) 



77 E2- Eu acho que devia haver na plataforma um espaço onde nós educadores sociais e 
os animadores socioculturais pudessem partilhar opiniões, informações, etc.! 

78 E6- Um café virtual! O tal café! 
79 - Havia um café virtual! 
80 E6- Que eu não usei! (afirma sorrindo) 
81 E3- Posso dizer uma coisa? A troca de informação entre nó,s relativamente aos locais 

de estágio, teria sido fundamental, eu, por exemplo, tive um segundo momento de 
estágio horrível em termos pessoais, emocionais e se calhar se tivesse a possibilidade 
de partilhar informações, eu não teria passado o que passei nesta instituição onde  
estagiei (…) 

82 - Mas essa partilha de informação a que se refere devia ter sido online? 
83 E3- Online ou de outro modo! Teria evitado muitos percalços! 
84 E5- Por exemplo, na unidade de Observação em Contextos se tivesse havido um 

fórum onde pudéssemos partilhar, comentar situações que ocorreram naquela semana 
de estágio teria sido muito bom! 

85 E2- Mas não podem ser os professores a fazer-nos comunicar, temos de ser nós a 
comunicar!  

86 E4- Também acho que a plataforma podia ter sido utilizada para partilhar 
informação! 
 

87 - Então posso afirmar que sentem alguma frustração pelo facto de não terem utilizado 
a plataforma!? 

88 E4- Sim!  
 
(todos os colegas acenam com a cabeça afirmativamente) 
 

89 - Passemos para a última questão: 
90 4- Consideram que o vosso estado emocional refletiu-se no desempenho e nos vossos 

resultados académicos finais ou que esperam vir a obter? 
 

91 E5- Em termos emocionais, eu me sinto “boiando”, no ar, entende? Não tenho muito 
para dizer! 

92 E1- Penso que o estado emocional reflete-se sempre, mas não quer dizer que os 
resultados finais (do ano) sejam distintos dos sentimentos e dos resultados do 
primeiro semestre. Não considero que haja muita diferença! 

93 E4- É assim, se nós tivéssemos usado mais a plataforma, eu penso que nos tinha 
facilitado mais a vida, em vez de os professores enviarem por email. Eu sou uma 
pessoa mais ou menos desorganizada, mas sei- me organizar. E a minha maneira de 
me organizar é criar uma pasta para isto, uma pasta para aquilo, só que às tantas já 
estava um PowerPoint de Antropologia… eh pá! Isto não é daqui, deixa-me lá ir pôr! 
Isso dificultava! Enquanto na plataforma nós íamos encontrar logo ali! 

94  - Na plataforma estava mais organizada a informação! 
95 E4- Sim! Às vezes sentia-me perdida, só nesse sentido! Talvez na gestão do tempo! 

Enquanto no primeiro semestre, eu ainda não sabia bem fotocopiar e eu tinha tudo lá, 
na plataforma, e quando ela avariou, eu fiquei…ah, meu Deus e agora? Eu demorei 
muito mais tempo, mas se isso veio a interferir na nota…talvez! 

96 - E no desempenho? 
97 E4- Talvez! Um bocadinho! Pois a partir do momento que estamos a perder tempo à 

procura de uma coisa, isso vai-se refletir no tempo! 
98 - Porque está ansiosa? 



99 E4- Exatamente! Só nesse sentido! 
100 - Se estivesse mais calma geria de outro modo? 
101 E4- Sim claro! Eu acho que a plataforma nos facilita mais a vida do que o professor 

A mandar um email hoje, depois manda outro, manda outro, e eu como já disse, sou 
desorganizada, enviava para a pasta e estou ali a perder tempo! 

102 E2- Em relação ao meu estado emocional com o desempenho académico, concordo 
com o que o E1 disse: - vai sempre influenciar! Agora também acho que funciono 
muito bem sob stresse e sinceramente acho mais profícuo quando estou sob stresse! 
Não sei se é real, mas funciono melhor sob stresse! 

103 E6- Para além da questão da aquisição de uma maior autonomia, gestão do tempo e 
definição de objetivos que referi em relação ao primeiro semestre, eu sinto-me muito 
mais calmo! 
 

104 4.2 – Como é que vocês se sentem nesta fase da vossa vida?  
 

105 E3- Em relação ao segundo semestre, eu estive para desistir porque andei aí uma 
semana muito mal, mas depois pensei, eu tenho de continuar com isto! Mas tive os 
meus momentos de frustração e desânimo mesmo no limite, mesmo lá em baixo! 
Culpava a faculdade por algumas coisas que me tinham acontecido 
profissionalmente! Depois, como eu não sou de esperar que algo caia do céu e dei a 
volta à situação! Com o fundo de desemprego criei o meu próprio posto de trabalho. 
Essa semana foi complicada, mas fiz-me à vida e estou outra vez determinada a 
prosseguir com o meu objetivo que é terminar a minha licenciatura! E pronto, foram 
grandes picos de frustração e desânimo, mas superei essa situação! 

106 E5- Eu tive momentos de grande stresse com o estágio, o relatório de estágio, mas 
agora estou calma! 

107 E4- A minha vida foi toda ela complicada a nível pessoal, neste momento ainda não 
terminei porque ainda tenho uma prova para fazer, tenho o relatório de estágio para 
fazer, portanto ainda não tenho nenhum sentimento referente à conclusão, ainda estou 
a tentar terminar o semestre, o ano!  

108 E1- Sinto-me cansado! Um bocado esgotado! Mas tem valido o esforço de estar a 
conseguir, estou a conseguir encaixar tudo, só não digo que estou aliviado porque 
ainda tenho muita coisa até ao final da semana para fazer! 

109 E4- Só quero dizer uma coisa, a hipótese de abandonar o curso nunca se levantou! Eu 
podia pensar, eu estou a ficar para trás, mas nunca me ocorreu aquela frase: - mas 
porque é que me meti nisto? 

110 - E à família, tem dado apoio?  
111 E4- Sim e à minha mãe! Felizmente o meu irmão também me ajudou! 
112 E6- Então, eu sinto-me aliviado por ter terminado o 1º ano. Sinto também um pouco 

de culpa por não ser eu que pago o curso, mas os meus pais, e por isso sinto que devo 
retribuir em proporção, não no valor monetário, mas no crescimento, evolução. Por 
outro lado sinto-me satisfeito, apesar de ainda não estar no nível que eu quero, houve 
uma evolução quanto mais não seja de Auto perceção! 
 

113 - Apesar de, certo modo, alguns de vocês, já me ter respondido à questão seguinte, 
vou colocar a última questão. 

114 4.3- O que representa para vocês, tanto a nível pessoal, como familiar e social, a 
conclusão com sucesso do 1º ano do curso? 
 

115 E2- A primeira coisa que eu fiz ontem às 4:30 da manhã, quando enviei o último 



trabalho, foi arrumar tudo e pensar que iria de férias dois meses com a minha filha e 
brincar com ela sem me preocupar com mais nada. A nível familiar foi bom! Estava a 
precisar disto! 

116 - E a nível social? Há reconhecimento por parte da instituição onde trabalha? 
117 E3- Eu gostava de responder a essa questão! Eu, sinceramente não me preocupo com 

o que os outros pensam! Eu aprendi muito e sinto que questiono os outros, os seus 
comportamentos, agora em termos de valorização social…por mim, não vou por aí, 
não vou tirar uma licenciatura para ter o DR! Sou uma pessoa simples e vou 
continuar a sê-lo! Interessa-me apenas a minha opinião e a dos que me são próximos, 
agora a da rede social alargada, muito honestamente não! 

118 E4- A nível da minha rede social…e aqueles que sabem (   ) 
119 - Não costuma partilhar com os seus amigos, as experiências, as alegrias, etc.? 
120 E4- Ainda não porque eu ainda não terminei! Só quando tiver a certeza que terminei! 

Eu concordo com a E3, pessoalmente só a mim diz respeito, interessa, agora quem 
está de fora, as pessoas que estão comigo, não tem importância aquilo que elas 
pensam! É só para mim e para as pessoas que me são mais próximas! 

121 E6- A nível pessoal, satisfação, pois é mais uma etapa! A nível familiar a mesma 
coisa! Agora a um nível social mais alargado concordo com que a licenciatura traduz 
uma evolução, uma forma de estar e que poderá trazer algum reconhecimento a nível 
profissional, a nível de procura de trabalho, a nível económico também. 

122 E1- A minha preocupação neste ano foi a falta de tempo para os meus filhos, ainda 
consegui ter como prioridade no primeiro semestre, mas neste segundo não consegui! 
Tirava dois, três dias só para eles, a família tem de ter prioridade, nem eu consigo 
equacionar! O primeiro ano está terminado e eu estou pouco dependente da profissão 
de ator, nem me interessa estar dependente apenas desta! Todos os meios têm as suas 
hipocrisias e eu quero ter outro lado sem ser o teatro, a representação! Ah, eu pensei 
que não encontraria motivação suficiente porque eu gosto muito de representar e 
estudei para isso, as minhas melhores notas foram na escola de teatro, mas consegui 
encontrar aqui motivação! 
 

123 - Se eu vos disser estas palavras: reconhecimento, poder, orgulho, culpa, qual destas 
escolheriam? 
 

124 E1- Todas!  
125 E2- Todas! 
126 E1- Poder no sentido em que eu tenho sobre a minha carreira pessoal. Culpa em 

relação à família! 
127 E3- O reconhecimento adquiri aqui no curso! 
128 - A E4 pelo facto de ter estado tanto tempo em casa não sentiu de algum modo essa 

sensação de poder que sentem algumas mulheres desempregadas, cujas únicas 
ocupações são as atividades domésticas, quando têm a oportunidade de estudar?  

129 E4- Não! Foi por fases e estive sempre ocupada! 
130 - Mas algumas mulheres, na sua situação, sentem-se um pouco frustradas por estarem 

confinadas a atividades domésticas, não foi o seu caso? 
131 E4- Não! Mas se tivesse mais um ano em casa iria sentir no próximo ano! 

    
132 Obrigada pela vossa colaboração e sinceridade nas respostas! 

    
 



Apêndice G4- Quadros de Análise de conteúdo- Entrevistas 1, 2, 3 

  

 Quadro1 

Gestão autónoma da aprendizagem- Entrevistas de grupo 1, 2, 3 
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Gestão autónoma da aprendizagem/online 

 

Subcategorias 
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Sente-se preparado 

 
 
 
Sinto-me autónoma 
o suficiente para 
gerir a situação da 
aprendizagem.” 
(E2, ¶ 91) 
 

“Sim, pelo menos 
consegui organizar-
me um pouco melhor 
(…).” (E3, ¶ 19) 
 
 
“Eu penso que é uma 
questão de 
aprendizagem, isto é, 
aprender a lidar com 
o sistema, excetuando 
as últimas semanas 
em que foi mais 
trabalhoso, mas 
penso que tarefa a 
tarefa senti 
evolução!” (E6, ¶ 27) 
 
 
 
“Sim, eu sinto-mo 
mais preparado!” 
(E6, ¶ 51) 
 
 
“Sinto-me mais 
preparado na medida 
em que já sei como é 
que isto funciona!” 

(E1, ¶ 59) 

 
 
 

“Antes, eu sentia 
dificuldades porque era 
tudo novo, mas depois 
imprimia, lia e não tive 
dificuldades!” (E5, ¶ 
30) 
 
 
“De início fez-me 
alguma confusão este 
tipo de ensino, 
principalmente porque 
já não estudava há 
algum tempo! Vinha 
formatada aquele ensino 
presencial, mas depois 
gostei (…)” (E3, ¶ 31) 
 
“Sim consegui essa 
autonomia! (…), se as 
coisas tiverem bem 
explicadas, eu não tenho 
qualquer problema!” 
(E1, ¶ 37) 
 
 
 
 



 

 

 

Não se sente 

preparado 

“Eu não” (E4, ¶ 
90) 
 
“É um bocado 
precoce gerir, pois 
temos de marcar 
tutorias…” (E5, ¶ 
93) 
 
“Não! Não me sinto 
preparado!” (E6, ¶ 
105)  
 

 
 
 

 

Em
 q

ue
 a

sp
et

os
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão do 

tempo  

“Em relação à 
gestão do tempo, 
para mim…eu 
tenho de me 
disciplinar mais 
nesse sentido 
porque estando em 
casa, distraio-me 
com o meu filho, 
vou brincar com 
ele” (E1, ¶ 100) 
 
“Eu levanto-me às 
seis da manhã e 
deito-me à uma da 
manhã. Nesse 
sentido está muito 
puxado! Vou para a 
biblioteca pesquisar 
e depois contínuo 
em casa…” (E5, ¶ 
101) 
 
“A minha única 
dificuldade também 
é a gestão do 
tempo!” (E7, ¶ 103) 
 
“A parte 
profissional é muito 
difícil, 
principalmente 
quando tenho de me 
ausentar para dar 
formação nas 
diferentes lojas!” 
(E3, ¶ 107) 

“Sim, em relação às 
aulas a distância 
senti uma melhoria 
em termos da gestão 
do tempo, tirando a 
altura em que a 
plataforma esteve em 
baixo, pois não tinha 
retirado a 
informação e por 
causa disso deixei 
acumular o trabalho! 
“ (E4, ¶25) 
 

“Em relação à gestão 
do tempo, desde o 
início do semestre 
para o final, eu 
consegui adaptar-me, 
tirando as últimas 
semanas em que 
houve mais trabalho, 
mas sim houve 
melhoria na gestão!” 
(E2, ¶ 26) 
 

“Eu venho para aqui 
(ISCE) de transportes 
e tenho de otimizar o 
meu tempo! Para 
atingir metas é 
importante saber 
rentabilizar e 
perceber o sistema 
semi-presencial deste 
ciclo de estudos que 
estamos a 
frequentar.” (E6, ¶ 
51)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho 

Autónomo  

“Eu sou muito 
autónomo em 
termos de precisar 
de pesquisar, ir à 
internet!” (E7, ¶ 
103) 
 
 “Em termos de 
pesquisa, eu não 
tenho 
problemas…”! (E5, 
¶ 101) 
 
“Principalmente 
por falta de hábitos 
de trabalho e de 
método de trabalho 
e até estou com 
dificuldade em 
analisar o interesse 
por esta área de 
trabalho.” (E6, ¶ 
105) 
 
 
 
“Eu estou com 
dificuldade nas 
duas coisas!” (E3, 
¶ 107) 
 
 

Um pouco por culpa 
minha, pois deixei as 
coisas acumularem-
se e foi sendo uma 
bola de neve! E foi na 
reta final onde senti 
mais pressão para 
cumprir os prazos! 
(E1, ¶ 22) 
 
“Sim com a iniciativa 
e com os objetivos, 
pois é como que eu 
esteja conseguindo 
manipular, pegar, 
entende?” (E5, ¶ 50) 
 
 
“O que refere em 
relação a definir 
metas, penso que é 
importante definir 
metas a curto prazo 
para atingir um 
objetivo último.” (E6, 
¶ 51) 
 
“Eu já sei quais são 
os meus objetivos e 
quais são os objetivos 
perante os 
professores, o que é 
muito melhor para 
mim, pois já sei o que 
tenho de fazer.” (E2, 
¶ 52) 
 
“Em termos 
académicos sinto-me 
mais preparada, pois 
já aprendi que não 
posso deixar tudo 
para o final!” (E3, ¶ 
60)  
 
 

“(…) por exemplo em 
Psicologia do 
Adolescente, eu fui 
obrigada a fazer muitas 
pesquisas e a ler, e isso 
de alguma forma trouxe 
aprendizagem. Eu sinto 
isso. Eu ouço colegas a 
dizer que não 
aprenderam nada, mas 
eu sim!” (E3, ¶ 31) 
 
 
 
“Eu acho que consegui, 
eu gosto de pesquisar na 
internet, eu sou toda 
internet. Eu passo 
muitas horas, mesmo 
durante a noite a 
pesquisar, mesmo antes 
de vir para aqui!” (E4, 
¶ 36) 
 
 
“Isso dá trabalho, mas 
ao ir pesquisar eu 
aprendo, e aquilo que 
eu tenho estímulo para 
aprender, eu tenho 
vontade de aprender 
mais!” (E3, ¶ 33) 
 
“Pois, eu estava a 
pensar que esse tipo de 
aprendizagem pede 
autonomia, mas por 
outro lado é promotor 
da autonomia, dado esse 
aspeto da pesquisa e em 
termos de iniciativa 
para o que se tem de 
pesquisar.” (E6, ¶ 45) 
 

  

 

 
 
“Eu hoje entrei em 
stresse porque 
estava a ver que o 

“De início foi muita 
coisa! Eu tive de 
parar para pensar! 
Havia muita 
explicação para 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de 

emoções 

professor “P” não 
nos ia dar 
orientação por falta 
de tempo.” (E4, ¶ 
90) 
 
 
 
 
“Eu sinto que está 
tudo bem! (E2, ¶ 
91) 
 
 
 

nada!! Eu pensava, 
mas como é que eu 
vou fazer? Colocar 
em prática?” (E5, ¶ 
16) 
 

“O desconhecido e a 
insegurança! Cada 
um reage à sua 
maneira…, mas 
pronto, depois eu 
consegui me 
reorganizar!” (E5, ¶ 
18) 
 
“Na parte final foi 
uma aflição! Uma 
coisa de loucos! Era 
tanta a pressão para 
entregar os 
trabalhos, para nos 
reunirmos em 
grupo!” (E3, ¶ 21) 
 
 
“Lidar com a solidão 
não! Sim com a 
iniciativa e com os 
objetivos, pois é 
como que eu esteja 
conseguindo 
manipular, pegar, 
entende?” (E5, ¶ 50) 
 
“Sim! Como já disse, 
a partir do momento 
que percebi como 
funciona o sistema, 
eu vou ter menos 
stresse, eu já sei o 
que vai acontecer, o 
que está a 
acontecer.” (E2, ¶ 
52) 
 
 

  

 

Apoio do 

“Eu acho que o 
professor ainda faz 
muita falta para dar 
orientação! 
Andamos muito 
perdidos (…)” (E4, 
¶ 90) 
 

“ (…)dependia dos 
professores, aqueles 
que disponibilizavam 
os conteúdos a 
tempo, eu conseguia 
organizar-me melhor, 
aqueles que não 
disponibilizavam a 

“Não necessito do apoio 
constante do professor, 
apesar de ele ser 
importante, para 
orientar, mas depois 
não necessito que ele 
esteja ali a guiar-me!” 
(E3, ¶ 35) 



professor “Há situações em 
que temos de tirar 
dúvidas e não 
conseguimos 
sozinhos, tendo de 
marcar tutorias 
com os 
professores” (E5, ¶ 
97) 
 

tempo, já era difícil, 
pois era muita 
coisa.” (E3, ¶ 19) 
 

 
“Também concordo com 
ela. O professor é 
importante para lançar 
os primeiros dados, mas 
depois não!” (E4, ¶ 36) 
 
“O que acabou por 
acontecer, no meu caso, 
foi não termos feedback 
em relação à minha 
progressão do 
conhecimento, à 
maneira como eu 
trabalhava, como eu 
exteriorizava. “ (E2, 
¶40) 
 
 
“Nós no primeiro 
semestre, não serve 
agora de comparação 
com este, tivemos um 
bom exemplo de 
feedback por parte do 
professor P. Ele fazia 
um trabalho com um OA 
e depois emitia a nota. 
Era muito rápido!” (E5, 
¶ 41)  
 
“Acho que foi o 
professor que fez mais 
plataforma e mais 
acompanhamento. Em 
relação ao trabalho 
final, ele apoiou-nos 
bastante. Foi o único 
que fez as duas coisas 
(plataforma e apoio 
tutorial)!” (E2, ¶ 42) 
 
“Eu reconheço que os 
professores não se 
podem multiplicar com 
a avaliação obrigatória, 
mas quando se está a 
trabalhar sozinho um, 
dois dias, precisamos de 
um feedback sobre 
algumas questões: - 
aqui fugiu por isto…ou 
podia ter estudado mais 
esta questão, ou houve 
um autor que não 



 

 

Quadro 2 

Estado emocional dos entrevistados durante as aulas a distância – Entrevista 1, 2, 3 

 

 
 

Subcategorias 

 
Categoria 

Estado emocional durante as aulas a distância 

Indicadores 

1ª Entrevista 2ª Entrevista 3ª Entrevista 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sentimentos/emoções 

Po
si

tiv
as

 

“Até agora as 
coisas até vão 
bem!” (E1, ¶ 126) 
 
“ agora é 
engraçado, eu 
mudei de opinião 
quanto a este 
formato, até me 
sinto muito bem, 
porquê? Porque 
agora nas aulas a 
distância, eu não 
tenho distrações, 
eu posso organizar 
o meu trabalho 
como quiser, 
aprofundando o 
que me parece 
importante e irei 
ter algum feedback 
por parte do 
professor. Isto é 
que é uma aula! E 
não a conciliação 
das aulas a 
distância!” (E6, 
¶130) 
 

“Oh depende da 
unidade curricular! 
Houve algumas 
interessantes em 
que o debate criou 
ânimo, calma, 
depende do desafio 
que nos foi 
colocado.” (E3, ¶ 
63) 

“confiança, pois 
vamos ficando 
mais 
familiarizados! 
(E6 ¶ 70) 

referiu!” (E6, ¶ 45) 
 
 
 



N
eg

at
iv

as
 

“Nós ficamos 
completamente 
alheios, soltos, 
precisando de 
amparo” (E5, ¶ 
124) 
 
“quando se 
começarem a dar 
as aulas síncronas 
e assíncronas é 
que vai ser 
complicado!” (E1, 
¶ 126) 
 
 
“Fiquei um pouco 
chateada porque 
não concordo, não 
concordo mesmo 
que se deem uma, 
três, quatro aulas 
a distância 
seguidas, em que 
cada aula a 
distância significa 
um OA, passando-
se para um 
segundo, terceiro, 
quarto trabalho 
sem se quer me 
ter-se dado a 
correção do 
primeiro 
trabalho!” (E2, ¶ 
137) 
 
“Concordo 
plenamente! Eu 
senti insegurança 
neste sentido.” 
(E5, ¶ 139) 
 
  
 
 
 
 

“Houve outras 
unidades onde nem 
sequer houve 
desafio.” (E3, ¶ 63) 
 
“Para mim 
continua a ser o 
desconhecido, eu 
precisava 
manipular tudo 
para me sentir 
segura!” (E5, ¶ 66) 
 
“A única coisa que 
eu posso dizer é que 
ao receber as notas 
dos trabalhos, 
atividades que me 
eram propostas, o 
que eu sentia eram 
dúvidas! Tentar 
perceber 
exatamente, daquilo 
que me era 
proposto, o que é 
que se pretende!” 
(E1, ¶ 70) 
 
 
“Desmotivação 
talvez!?” (E3, ¶ 71)  
 
“As negativas 
foram em relação 
ao tempo que 
demoraram certas 
tarefas a ter 
resposta por parte 
de alguns 
professores (…)” 
(E5, ¶ 85) 
 

“Indiferente! 
Senti-me 
indiferente! Não 
tem nada lá! 
Ah…” (E5, ¶ 51) 
 
“Eu concordo um 
pouco com a E5, 
não é sentir-me 
indiferente, mas 
como não houve 
praticamente OAs 
neste segundo 
semestre, eu não 
tenho opinião 
formada.” (E3, ¶ 
54) 
 
“A mim de 
frustração, em 
relação a esse 
aspeto sim! Eu 
cheguei a 
interrogar-me 
sobre porque é que 
paguei a 
plataforma se não 
chegámos a 
utilizá-la neste 
semestre!?” (E4, ¶ 
58) 
 
“como já foi dito, é 
a indiferença 
porque as coisas 
não foram por esse 
caminho (uso da 
plataforma)” (E1¶  
59 
 

 
 
 
 
 
 

  
“enquanto 
tivermos uma 
semana para o 
fazer, tudo bem.” 
(E1, ¶ 128) 
 

“Em relação aos 
OAs que são de 
consulta e que 
depois temos de 
trabalhar sozinhos, 
aí não sobressai um 
grande entusiasmo 

 
“O professor 
colocou online 
vários trabalhos 
para fazermos. Até 
eram muito 
interativos e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimentos/emoções 
face O.A. 

 
 
 

dado termos um 
mar de informação 
que temos de 
pesquisar sobre o 
assunto, há 
interesse, algum 
entusiasmo, mas 
não tanto como no 
fórum.” (E6, ¶ 78) 
 
“Em relação aos 
OAs, (   ), eu acabo 
se calhar por 
aprender mais 
porque são mais 
complexos e obriga 
a pesquisar muito 
mais.” (E2, ¶ 79)  
 
“os OAs obrigam a 
pesquisar, é mais 
para ler, mas é uma 
coisa isolada.” (E4, 
¶ 80)  
 
“Quanto aos OAs, 
eu discordo no 
sentido, e vou dar 
um exemplo, o 
professor de 
Pedagogia pediu-
nos que 
escolhêssemos um 
pedagogo, 
pesquisássemos, 
etc., com o objetivo 
de apresentar em 
aula o que tínhamos 
pesquisado e 
partilhar com os 
colegas. Eu achei 
isso muito 
interessante, dado 
nunca ter ouvido 
falar de certos 
pedagogos!” (E3, ¶ 
82) 
 
 
 
 

engraçados 
porque ficávamos 
logo a saber qual 
era o resultado.” 
(E3, ¶ 18) 
 

 
 
 

  
“ É assim, nós 
somos um pouco 
egoístas em 

“ (…) senti alguma 
satisfação em 
relação aqueles 
professores que 

“Quanto à parte 
do apoio por parte 
dos professores, eu 
não quero fazer 



 
 
 
Sentimentos/emoções 
face apoio do 
professor 

relação aos 
professores, isto é, 
vocês são poucos 
para nós que 
somos muitos, mas 
precisamos do 
aconchego de 
vocês em relação 
às aulas. Eu sou 
carente! (E5, ¶ 
166) 
 
“Nós precisamos 
também de 
motivação!” (E3, ¶ 
167) 
 
 

 

apoiavam ou 
estavam prontos a 
apoiar!” (E3, ¶ 41) 
 
 

juízos de valor, 
mas o professor de 
Espanhol foi o 
único que nos deu 
apoio e feedback!” 
(E3, ¶ 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimentos/emoções 
face ausência de 
apoio do professor 

 “Eu acho que há 
falta de feedback 
em relação a 
alguns 
professores! (…) 
Insegura e às 
vezes revoltada!” 
 (E4, ¶ 142- 144) 
 
“Em relação a 
essa questão das 
aulas a distância e 
presenciais e 
haver um feedback 
por parte dos 
professores, eu 
penso que nos 
sentiríamos mais 
seguros e 
preparados para a 
avaliação, pois 
não vamos ter 
tempo e feedback 
de tudo e por isso 
vamos ter nota 
baixa! (E5, ¶ 155)  
 
“Portanto, quatro 
aulas a distância 
sem feedback 
nenhum! (…) As 
horas que eu 
perdi, as chatices 
que tive com o meu 
marido por não ir 
para a cama cedo 

“Eu senti desânimo, 
alguma frustração 
(…) ” (E3, ¶ 41) 
 
“Eu senti-me 
desanimado com, 
algumas vezes, falta 
de comunicação, 
falta de resposta 
dos professores, 
mas o que foi 
desânimo no início 
está a funcionar ao 
contrário, isto é, 
como motivação, 
como apelo à minha 
autonomia, pois 
tenho de ser eu a 
fazer o meu curso e 
não esperar que o 
que é transmitido 
pelas aulas a 
distância, ou mesmo 
pelas aulas 
presenciais, seja 
suficiente para 
justificar a minha 
licenciatura!” (E6, 
¶ 47) 
 
 
 
“Desânimo pelo 
facto de os 
professores se 
afastarem da 

“Em relação a 
Contextos não 
tivemos feedback 
por parte das 
professoras!” (E3, 
¶18) 
 



e continuo sem 
nota. É 
frustrante!” (E3, ¶ 
159) 
 
(…) Tem que 
haver justiça! Ou 
se dá a avaliação 
para todos ou não 
se dá para 
nenhum!” (E3, ¶ 
167) 
 
 
 

plataforma, não 
houve um fórum, um 
chat (...) Não 
percebo porque é 
que não houve, 
porque é que os 
professores não 
aderiram? A 
plataforma tem essa 
função! O meu 
desânimo vai nesse 
sentido!” (E4, ¶ 73)  
 
 
“por exemplo, a 
professora de 
português demorou 
um certo tempo a 
dar resposta, houve 
uma distância, 
penso que de férias. 
Aquilo gerou um 
pouco de angústia.” 
(E5, ¶ 85) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimentos/emoções 
face à realização de 
fóruns 

  “Em relação aos 
fóruns foi de 
interesse! Porque é 
algo que se vai 
construindo.” (E6, ¶ 
78) 
 
 
 
“em relação ao 
fórum é interessante 
pelo facto de a 
minha opinião ser 
mudada em função 
dos comentários dos 
meus colegas. É 
mais interessante, é 
mais dinâmico. 
Para mim é 
positivo! Pois 
permite a troca 
entre as pessoas, a 
partilha.(…). É 
muito mais fácil 
fazê-lo dessa forma 
do que 
pessoalmente, pois 
toda a gente fala e 

“Eu achei muito 
interessante 
quando fizemos 
fóruns!” (E4, ¶ 58) 
 



oh, oh, ninguém se 
entende” (E2, ¶ 79) 
 
“O fórum é mais 
interessante. (…)  
Às vezes eu já tinha 
respondido e o 
fórum já tinha 
terminado, mas eu 
lia os comentários 
dos colegas e 
voltava a responder. 
“ (E4, ¶ 80) 
 
“Os fóruns foram 
muito interessantes 
como diz o E6 
porque permite uma 
partilha! Nós não 
estamos aqui para 
aprender nada 
sozinhos, aliás é 
impossível. Nós 
aprendemos uns 
com os outros e os 
fóruns permitem a 
partilha do 
conhecimento.” 
(E3, 82) 
 
“As emoções 
positivas foram em 
relação ao debate, 
isto é, aos fóruns.” 
(E5 85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sentimentos/emoções 
face a outros aspetos 

   “A troca de 
informação entre 
nós, relativamente 
aos locais de 
estágio, teria sido 
fundamental, eu, 
por exemplo, tive 
um segundo 
momento de 
estágio horrível 
em termos 



pessoais, 
emocionais e se 
calhar se tivesse a 
possibilidade de 
partilhar 
informações, eu 
não teria passado 
o que passei nesta 
instituição onde 
estagiei (…) ” E3, 
¶ 81)  
 
“Por exemplo, na 
unidade de 
Observação em 
Contextos se 
tivesse havido um 
fórum onde 
pudéssemos 
partilhar, 
comentar 
situações que 
ocorreram 
naquela semana 
de estágio teria 
sido muito bom!” 
(E5, ¶ 84) 

 
 

 

 

Quadro 3 

Reflexo do estado emocional dos entrevistados no seu desempenho e resultados 
académicos 

Categoria 

Reflexo do estado emocional dos entrevistados no desempenho e resultados académicos 

Indicadores 

 

Subcategorias 

1ª Entrevista 2ª Entrevista 3ª Entrevista 

 

 

“Não 
conceberia o 
contrário!” 
(E6, ¶ 207) 

“Sim! Estava 
motivada! Fui 
descobrindo 
que era capaz 

“Penso que o 
estado emocional 
reflete-se sempre, 
mas não quer 



Reflete-se  
“Eu acho que 
há uma palavra 
que ainda não 
foi dita que é o 
desgaste! (…) se 
fosse só um 
professor a 
mandar 
trabalhos…, dá 
trabalho sim! 
Mas se os 
outros 
professores 
alargassem 
mais o prazo de 
entrega… se 
conseguissem 
sincronizar… 
Não é que nós 
não queiramos 
fazê-los, mas 
não 
conseguimos!” 

(E5, ¶ 208, 
210)  
 
“Eu sinto-me 
bem em 
relação ao 
trabalho, mas a 
faculdade é a 
coisa que mais 
me está a 
perturbar neste 
momento, pois 
como a nível 
profissional 
estou a 
empenhar-me 
tanto, a fazer 
horas 
extraordinárias
, etc., sinto que 
a faculdade 
está a ficar 
para trás. Esse 
é o meu grande 
peso!” (E7, ¶ 
203)  
 
 
 

de alcançar 
resultados!” 
(E3, ¶ 87) 
 
“Sim 
completamente! 
O 
acompanhamen
to que os 
professores 
deram a 
determinadas 
disciplinas, 
mesmo aquelas 
que tinham 
menos 
interesse, 
levaram a que 
me empenhasse 
mais.” (E1, ¶ 
88) 
 
"Sim! Há 
medida que 
íamos 
caminhando, eu 
senti-me mais 
motivada, 
tirando o 
stresse e a falta 
de tempo que 
estragaram um 
bocadinho, mas 
há medida que 
íamos chegando 
ao final do 
semestre (   ). 
Penso que se 
não fosse 
aquela euforia 
de ter de 
entregar os 
trabalhos, não 
ter tempo e 
olhado para o 
relógio (  ), eu 
digo 
maravilhoso!” 
(E4, ¶ 89) 
 
“Na minha 
opinião acho 
impossível que 
o estado 

dizer que os 
resultados finais 
(do ano) sejam 
distintos dos 
sentimentos e dos 
resultados do 
primeiro 
semestre. Não 
considero que 
haja muita 
diferença!” (E1, ¶ 
92)  
 
“Enquanto no 
primeiro 
semestre, eu 
ainda não sabia 
bem fotocopiar e 
eu tinha tudo lá, 
na plataforma, e 
quando ela 
avariou, eu 
fiquei…ah, meu 
Deus e agora? Eu 
demorei muito 
mais tempo, mas 
se isso veio a 
interferir na 
nota…talvez!” 
(E4, ¶ 95) 
 
“Em relação ao 
meu estado 
emocional com o 
desempenho 
académico, 
concordo com o 
que o E1 disse: - 
vai sempre 
influenciar! 
Agora também 
acho que funciono 
muito bem sob 
stresse e 
sinceramente 
acho mais 
profícuo quando 
estou sob stresse! 
Não sei se é real, 
mas funciono 
melhor sob 
stresse!” (E2, ¶ 
102) 
 



emocional não 
se reflita no 
resultado do 
seu trabalho, 
mas penso que 
sim refletiu-se, 
foi sobretudo a 
motivação, o 
aprender a 
gerir o stresse, 
aliás descobri 
que trabalhar 
em stresse é 
fantástico, 
funciona 
lindamente, 
correu tudo 
otimamente, foi 
fantástico! (E2, 
¶ 91) 
 
“Também sinto 
que há uma 
relação!(…) há 
outros fatores 
que variam de 
unidade 
curricular para 
unidade 
curricular 
(…)No 1º 
semestre estava 
muito animado, 
no entanto 
houve unidades 
curriculares 
onde me senti 
mais motivado 
do que noutras. 
Sinto essa 
relação, mas 
não é só o 
estado de 
espírito que 
influencia.” 
(E6, ¶ 92)  
  
“ (…) 
sinceramente 
estive para 
desistir! Mas a 
professora 
nunca desistiu 
de mim e eu 
acabei por me 



entusiasmar e 
gostei dos 
trabalhos e até 
tive uma nota 
muito superior 
aquilo que 
esperava ter. 
quando um 
professor nunca 
desiste de um 
aluno as coisas 
são 
fantásticas!” 
(E3, ¶ 95) 
 
 
 
 

 

Não se reflete 

 “Não! Graças a 
Deus não, 
apesar do 
problema de 
estar à beira de 
um 
esgotamento!” 
(E5, ¶ 90)  

 

 

Sentimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivos 

“É um misto! 
Confiante, 
esperançoso, 
mas na 
expectativa!” 
(E1, ¶ 200) 
 
“Muito 
atarefada, mas 
muito contente 
porque tenho 
uma atividade 
mental muito 
grande!” (E2, ¶ 
201) 
 
“Eu sinto-me 
mais 
amadurecida, 
estou 
conquistando a 
confiança no 
meu dia a dia e 
sinto-me mais 
autónoma em 
relação ao 
trabalho do 
curso. Estou 

“ (…) sinto-me 
motivado e a 
partir de agora 
só posso ficar 
mais 
motivado.” (E6, 
¶ 98) 
 

“Em relação ao 
curso me sinto à 
vontade.” (E5, 
¶ 103) 
 
“A nível 
pessoal estou 
contente porque 
como não entrei 
na universidade 
com dezoito 
anos, agora sei 
o que quero e 
estou a fazer o 
que já queria 
fazer há alguns 
tempos!” (E2, ¶ 
109) 
 

“Eu sinto-me 
muito mais 
calmo!” (E6, ¶ 
103) 
 
“Essa semana foi 
complicada, mas 
fiz-me à vida e 
estou outra vez 
determinada a 
prosseguir com o 
meu objetivo que 
é terminar a 
minha 
licenciatura! E 
pronto, foram 
grandes picos de 
frustração e 
desânimo, mas 
superei essa 
situação!” (E3, ¶ 
105) 
 
“Eu tive 
momentos de 
grande stresse 
com o estágio, o 
relatório de 



sabendo mexer 
em muitas 
coisas que eu 
achava que não 
ia conseguir!” 
(E5, ¶ 202)  
 
 
 

“Honestamente, 
eu só queria 
acabar porque 
estava cheia de 
problemas por 
todos os lados! 
Nem fiquei 
contente nem (). 
(E4, ¶ 110). 
 
“Sinto-me bem, 
sinto-me bem” 
(E1, ¶ 117) 
 
“A nível 
pessoal foi 
ótimo!” (E3, ¶ 
118)  
 

estágio, mas 
agora estou 
calma!” (E5, ¶ 
106) 
 
“Sinto-me 
cansado! Um 
bocado esgotado! 
Mas tem valido o 
esforço de estar a 
conseguir, estou a 
conseguir 
encaixar tudo, só 
não digo que 
estou aliviado 
porque ainda 
tenho muita coisa 
até ao final da 
semana para 
fazer!” (E1, ¶ 
108) 
 
 
“Então, eu sinto-
me aliviado por 
ter terminado o 1º 
ano. Por outro 
lado sinto-me 
satisfeito, apesar 
de ainda não 
estar no nível que 
eu quero, houve 
uma evolução 
quanto mais não 
seja de 
autoperceção!” 
(E6, ¶ 112)  
 
 
 

 

 

 

 

Negativos 

“Desorientada!
” (E4, ¶ 198) 
 
“Perdida!” 
(E3, ¶ 199) 
 
“Eu também 
me tenho 
sentido 
desorientado e 
desgastado um 
pouco!” (E6, ¶ 
204)  
 
 

“me sinto 
apreensiva que 
é em relação ao 
estágio.” (E5, ¶ 
103) 
 
“ (…) fico 
frustrada por 
não ter tempo! 
Só se me 
despedir, mas 
como lá em 
casa sou eu que 
entro com a 
maior parte, 

“Sinto também 
um pouco de 
culpa por não ser 
eu que pago o 
curso, mas os 
meus pais, e por 
isso sinto que 
devo retribuir em 
proporção, não 
no valor 
monetário, mas 
no crescimento, 
evolução.” (E6, ¶ 
112)  
 



 iria ser um 
pouco 
complicado!” 
(E3, ¶ 118)  
 
 

 
 
 

 

Representação/signifi

cado da conclusão do 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal 

 “O início de 
qualquer ciclo 
de estudos, 
mesmo a 
conclusão de 
um semestre, é 
já uma vitória 
(…) ” (E6, ¶ 
100) 
 
“Ah! Todos os 
tios, os meus 
primos, a 
maioria são 
dentistas, 
advogados, 
profissões 
liberais! (…) E 
agora estou 
conseguindo!” 
(E5, ¶ 106) 
 

“A nível 
pessoal, eu 
descobri o 
prazer de 
estudar, de 
adquirir novos 
conhecimentos, 
mas fico 
frustrada por 
não ter tempo 
para estudar, eu 
sei que sou 
capaz de mais 
(…)” (E3,”¶ 
118) 

“Eu, 
sinceramente não 
me preocupo com 
o que os outros 
pensam! (…) não 
vou tirar uma 
licenciatura para 
ter o DR! Sou 
uma pessoa 
simples e vou 
continuar a sê-lo! 
Interessa-me 
apenas a minha 
opinião e a dos 
que me são 
próximos, agora a 
da rede social 
alargada, muito 
honestamente 
não!” (E3, ¶ 117) 
  
“Eu concordo 
com a E3, 
pessoalmente só a 
mim diz respeito, 
interessa, agora 
quem está de fora, 
as pessoas que 
estão comigo, não 
tem importância 
aquilo que elas 
pensam! É só 
para mim e para 
as pessoas que me 
são mais 
próximas!” (E4, ¶ 
120) 
 
“A nível pessoal, 
satisfação, pois é 
mais uma etapa!” 
(E6, ¶ 121) 
 
“Poder no sentido 
em que eu tenho 
sobre a minha 
carreira pessoal. 
“ (E1, ¶ 126) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Familiar 

 “Sim, o 
reconhecimento 
do facto de eu 
estar 
determinado a 
concluir é 
também uma 
vitória.” (E6, ¶ 
102) 
 
 
“O orgulho, a 
felicidade que 
ela [a mãe] 
sente por eu 
estar 
conseguindo, o 
que os outros 
também 
conseguiram!” 
(E5, ¶ 108) 
 
“ Em relação à 
família, em 
especial a 
família 
alargada ficou 
contente, 
porque eu 
sempre fui a 
ovelha negra, 
eu tinha 
comportamento
s desviantes, 
não ia às aulas, 
tinha 
acompanhamen
to escolar 
porque eu 
nunca consegui 
estar inserida 
num sistema 
escolar de 
forma 
proveitosa.” 
(E2, ¶ 109) 
 
“Quando 
começaram a 
perguntar: - 
fizeste todas? 
Ah parabéns 

“(…) quando 
enviei o último 
trabalho, foi 
arrumar tudo e 
pensar que iria de 
férias dois meses 
com a minha filha 
e brincar com ela 
sem me preocupar 
com mais nada. A 
nível familiar foi 
bom! Estava a 
precisar disto!” 
(E2, ¶ 115) 
 
“ (…) satisfação 
A nível familiar a 
mesma coisa!” 
(E6, ¶ 121) 
 
“Culpa em 
relação à 
família!” (E1, ¶ 
126) 
 
 
 



conseguiste! 
Estávamos com 
tanto medo! E 
aí é que 
comecei a 
aperceber-me, 
finalmente eu 
fiz tudo, já não 
estudava há 
tantos anos!” 
(E4, ¶ 112)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social e 

profission

al 

 “ (…) implica 
um 
reconhecimento 
social, uma 
mudança de 
estatuto pelo 
facto de ter 
havido uma 
evolução da 
minha parte, em 
termos de um 
maior 
conhecimento 
do meio social 
que nos rodeia, 
dadas as 
aprendizagens e 
conhecimentos 
que tenho 
adquirido no 
curso.” (E6, ¶ 
100) 
 
 
“Em relação à 
parte social 
sinto um 
reconhecimento 
a nível laboral 
porque o meu 
trabalho é um 
trabalho 
administrativo, 
enquanto aqui 
são estudadas 
questões que 
nada terão a 
ver com 
processos 
administrativos 
e instituições.” 
(E2, ¶ 109) 
 

“ (…) a um nível 
social mais 
alargado 
concordo com que 
a licenciatura 
traduz uma 
evolução, uma 
forma de estar e 
que poderá trazer 
algum 
reconhecimento a 
nível profissional, 
a nível de procura 
de trabalho, a 
nível económico 
também.” (E6, ¶ 
121) 
 
“O 
reconhecimento 
adquiri aqui no 
curso!” (E3, 
¶127) 
 

 



“A nível social 
foi ótimo, até 
me fizeram um 
jantar, puseram 
a minha 
autoestima lá 
em cima! O 
lado 
profissional é 
que foi mais 
difícil porque as 
pessoas não 
viram com bons 
olhos, o facto 
de eu estar a 
estudar. É 
complicado, eu 
trabalho com 
muita gente, 
trabalho nos 
recursos 
humanos e 
alguns têm 
medo que eu vá 
depois defender 
os direitos dos 
mais fracos.” 
(E3, ¶ 118) 
 

 
 



Apêndice G5- Discursos emocionais revelados nos fóruns e e-mails 

 

Fórum dúvidas 

Author:  |  Posted:Terça-feira, 16 de Novembro de 2010 16:28       
 

Boa tarde! 
Tenho dúvidas, em relação de como se envia trb. na plataforma. Já tentei enviar, mas não sei se 
fiz bem!? 
Atenciosamente  
S. A. 
 

Author:  |  Posted: Sexta-feira, 17 de Novembro de 2010 7:43       
 

Bom dia Professora, 

Venho novamente pedir-lhe ajuda, e por favor diga-me se este tipo de dúvidas as devo colocar a 
uma tal senhora Helena Fonseca que nos enviou os códigos, não queria estar sempre a roubar-
lhe tempo com coisas que nada têm a ver com a matéria. 

Já consegui aqui chegar, a este fórum de dúvidas, mas enviei-lhe uma mensagem sobre o 
STATUS das minhas UC e como não me respondeu não sei se foram bem enviadas. 
ATTEMPTED!!!! Recebeu? Agora ainda estou pior pois fui a FORUM – FORUM TOPICS – 
TRABALHOS e não vi lá o meu nome!!!! Como já tive resposta da professora a esse trabalho 
(Mesquitela) foi por isso que o meu nome de lá desapareceu ???? Ainda mais…Onde é que eu 
posso ver as dúvidas que coloco aqui neste Fórum de dúvidas ??? Será que não posso ver? É 
que agora já estou baralhada outra vez…Fiquei com ideia que este tipo de dúvidas poderiam ser 
também as dúvidas de outros colegas, e assim não posso recapitular, ou pior nem sei se vão 
parar a algum lado…As respostas que a professora dá a este tipo de dúvidas vão para 
MENSAGENS ??? Mas será que ainda não houve dúvidas? Em MENSAGENS só lá vejo 3 suas 
sobre o mdI e rectificações a endereços. 

Obrigada 

R. 

Author:  |  Posted:Quarta-feira, 28 de Novembro de 2010 12:08       
 

Bom dia Professora Ana 
 
A análise reflexiva sobre a socialização, solicitada na primeira aula á distancia disponibilizada 
na plataforma, é para enviar sobre a forma de trabalho para a professora? Ou será apenas 
material para discussão na próxima aula presencial? 
 
J. C. 
 

 

http://cav.viseudigital.pt/ilearn/en/learner/jsp/forum_article.jsp?subwindow=null&forum_id=89636&thread_id=1766&classid=null&article_id=6577&threadscope=public&allow_attachments=Y&showarticleform=Y�
http://cav.viseudigital.pt/ilearn/en/learner/jsp/forum_article.jsp?subwindow=null&forum_id=89636&thread_id=1766&classid=null&article_id=6064&threadscope=public&allow_attachments=Y&showarticleform=Y�
http://cav.viseudigital.pt/ilearn/en/learner/jsp/forum_article.jsp?subwindow=null&forum_id=89636&thread_id=1766&classid=null&article_id=6064&threadscope=public&allow_attachments=Y&showarticleform=Y�


Atividades/tarefas online 
 

 

Author:  |  Posted:Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2010 12:08       

 

Boa noite, professora, 
 
Em anexo envio a minha resposta ao Fórum Fatores potenciadores dos comportamentos 
delinquentes, família. 
As minhas desculpas, por não enviar dentro do prazo estipulado, de algum modo, houve falta de 
preocupação da minha parte, mas como já expliquei a outros professores, tenho alguma 
dificuldade em gerir ainda, os estudos com o trabalho, a casa e os filhos que ainda são 
pequenos. 
Compreendo, caso não aceite a minha resposta, mas mesmo assim gostaria por favor de saber 
acerca do seu feedback, sobre o texto enviado. 
Grata pela atenção dispensada! 
 
Feliz Ano Novo 2011! 
 
Os melhores cumprimentos, 
 
S. B. 
 
Author:  |  Posted:Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2010 12:08       

 

Cara professora, 

Peço desculpa por só agora lhe enviar o trabalho. Descuidei-me um pouco em favor de outros 
afazeres também urgentes. Como eu costumo dizer, “quero morrer e não tenho vagar”. É a vida. 

Cumprimentos 

R. 

 
 
 

Mensagens por e-mail 

 

Boa noite mais uma vez, Professora. 
  
Já vi no fórum de dúvidas que afinal era só para discutir oralmente este tema, pelo que gastei 
horas de trabalho. Não me sendo possível assistir à aula, considero que o faço então por escrito, 
digamos. 
  
Acho que faz falta uma lista de TRABALHOS PENDENTES na plataforma. Uma que 
possamos fazer um certo numa caixinha e saber o que já concluímos e o que falta de cada 
cadeira. O processo de gestão de tarefas com base na plataforma parece-me ainda um pouco 

http://cav.viseudigital.pt/ilearn/en/learner/jsp/forum_article.jsp?subwindow=null&forum_id=89636&thread_id=1766&classid=null&article_id=6064&threadscope=public&allow_attachments=Y&showarticleform=Y�
http://cav.viseudigital.pt/ilearn/en/learner/jsp/forum_article.jsp?subwindow=null&forum_id=89636&thread_id=1766&classid=null&article_id=6064&threadscope=public&allow_attachments=Y&showarticleform=Y�


confuso, mas no mínimo pouco "user friendly". Bem sei que a culpa não é sua, mas enfim, é 
uma sugestão/comentário/desabafo... 
  
Cumprimentos,  
P. G. 
 
 
Olá Prof Runa !  
Acabei de enviar a reflexão para a plataforma , mas enganei me e enviei duas vezes 
isto é a falta de pratica de usar o forum ! desculpe!!!     .  
A.R. 
 
 

Boa tarde Professora Ana Runa,  

 Venho solicitar a autorização de mais de 2 intervenções no fórum de Sociologia. 

 Confesso estar bastante interessada no fórum e se virmos já intervim duas vezes, resta-me uma, 
gostava assim de partilhar a minha opinião mais vezes, até porque em 10 linhas estou muito 
restrita ao que quero dizer. 

 Nomeadamente comentar algo que já foi dito por outras colegas. 

 Será possível? 

 Aguardo resposta ansiosa. 

 Obrigada, 

Não coloquei este pedido no fórum por não saber se o deveria fazer, se entender copiarei a 
mensagem para lá. 

 A. M.  

 

Boa noite, 
  
Professora Runa, obrigada e um Feliz Natal e um excelente Ano de 2011 também para si e seus. 
Ia esquecendo, adorei o Fórum! 
“OBRIGADA!!”  

 
Atentamente 
P. N. 



 Boa noite, Professora 

 Estive a ver as notas dos fóruns. Comparei o meu trabalho com os dos meus colegas que 
receberam umas notas melhorezinhas e não destrincei uma diferença, pelo menos tão acentuada. 
Concluo mesmo que não devo ter percebido a actividade ou então foi o atraso. Nesse caso, dou-
lhe imediatamente toda a razão e apresento as minhas desculpas. 

 Quanto à primeira actividade colaborativa, já não me recordo ao certo de qual é, o que por si só 
já não é bom sinal da minha parte. Seja como for, não conto fazer um semestre tão mau quanto 
este alguma vez mais. 

 Obrigado pela sua compreensão. 

 Cumprimentos, 

P. G. 

 

Olá, professora 
 
Professora...estou triste. Nem acredito. Porque é que tive 9 no fórum?... se tive 9 no fórum, nem 
quero imaginar no teste!? 
 
Fogo…oh professora. Se meu contributo não foi nada de extraordinário, posso até 
compreender…mas daí a ter negativa?? Acabei por participar e de ler e reler os comentários das 
colegas. E para fazer o que fiz, não foi à toa! 

Bom dia colegas! 

 
 
Olhe, não sei...já estava desanimada com a minha prestação no teste que me correu bastante 
mal… agora, chego aqui e vejo isto. 
Enfim. 
 
Explique-me uma coisa, que não percebi como deve de ser: 
 
Falou que as notas finais faziam média, mas se tiver abaixo de 8, só em setembro é que faço 
exame?????? 
É mesmo assim? Professora?? 
 
=/ 
 
Lá se vai tudo… 
Boa noite, até amanhã! 
 
Se estiver na escola amanhã à tarde (pelas 17h), diga algo para eu puder falar consigo, se 
possível. 
 
Boa noite. 



 Espero que estejam todos boníssimos, a aproveitar os fins de tarde ao sol... ou a marcar pontos 
no trabalho… há que recuperar… 

Bem estamos quase a retomar o trabalho letrado, carreguem baterias e renovem sorrisos pois o 
barco vai prosseguir a marcha! 

 No semestre anterior eu e mais uns quantos colegas acabámos por “adormecer” e isso 
verificou-se no final… Mais a questão do trabalho de turma/grupo… foi mau… 

 Solicito que de agora em diante estejamos todos mais unidos no sentido de dar resposta às 
dificuldades que viremos a enfrentar… 

Se eu estiver a vacilar, peço-vos que não hesitem a dar-me uma apitadela…. Por vezes é 
necessário! 

 Continuação de uma boa semana e até 2ªfeira! 

 VAYA CON DIOS 

R.S 

 

Café Virtual 

 

Author:  |  Posted:Sexta-feira, 29 de Outubro de 2010 23:56       
 

Boa a noite 
Alguém me poderia facultar o contacto de email do colega moderador para eu entrar em 
contacto com ele sff?? 
Obrigado 
A. 
 
Author:  |  Posted:Quinta-feira, 2 de Novembro de 2010 13:58       

 

Boa tarde professora, 
Muito obrigado pela sua disponibilidade, e pela sua boa vontade, para com todos nós. Esta ideia 
foi de facto muito boa, espero que todos a possamos explora-la da melhor forma possível. 
Abracinho :)) 
C. 
 
 

http://cav.viseudigital.pt/ilearn/en/learner/jsp/forum_article.jsp?subwindow=&forum_id=89636&thread_id=1768&classid=&article_id=5743&threadscope=public&allow_attachments=Y&showarticleform=Y�
http://cav.viseudigital.pt/ilearn/en/learner/jsp/forum_article.jsp?subwindow=&forum_id=89636&thread_id=1768&classid=&article_id=8541&threadscope=public&allow_attachments=Y&showarticleform=Y�


Anexo 1 - e-mail de autorização do autor para a utilização da “Escala de satisfação 
com a Vida” 

 
 
Boa tarde 
  
Nada tenho a opor quanto a utilização da escala na sua investigação. 
Pode encontrar a escala e informações sobre ela: 
  
Neto, F. (2008). Estudos de Psicologia Intercultural: Nós e outros, 3ª ed.. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
  
A escala pode ser utilizada com adultos. 
  
Saudações 
  
Félix Neto 
-------------------------------------------------------------- 
Félix Neto 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
Universidade do Porto 
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva 
4200-392 Porto 
Portugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Anexo 2- Mail de autorização para a utilização da Escala de Autoaprendizagem 
 
 
Caríssima Ana, 
  
Para os devidos efeitos autorizamos a utilização da EAA no âmbito do seu estudo para 
as provas de doutoramento, desde que respeite as seguintes condições: 
  
- Respeito pelos direitos de autor; 
- Respeito pelas normas de utilização da escala expressas nas publicações sobre a 
mesma; 
- Que nos enviem os principais resultados obtidos com a mesma. 
  
  
Segue a escala e grelha de cotação, bem como lista de publicações sobre o tema, para 
além da publicação que já consultou. 
 
Votos de bom trabalho. 
Luísa Faria & Nelson Lima Santos 
 
  
 



Anexo 3- Mail de autorização para a utilização do Questionário sobre 

Aprendizagem Online escalas de Bem-estar e Mal-estar emocional 

 
 

Estimada Ana Isabel, 
 
En primer lugar, disculpa la demora en responder a tu mensaje. Estoy desbordada con el 
final de curso!!. 
 
Adjunto te envio una encuesta que utilizamos para evaluar los aprendizajes en entornos 
virtuales. Esta encuesta se utilizó en una investigación que dio origen al artículo que ya 
conoces "las emociones en el aprendizaje online" y otro artículo titulado "género y tic 
en la educación superior: recursos virtuales no sexistas para el aprendizaje" publicado 
en la revista Cultura y Educación, año 2009. 
 
Después de nuestra experiencia, aconsejamos utilizar la escala sobre emociones 
preguntando específicamente por actividades y tareas concretas de aprendizaje que estén 
acotadas en el tiempo. 
 
Además de esta escala, sé que hay una basada en el constructo de inteligencia 
emocional de Salovey y Mayer y que se ha utilizado en algunas experiencias de 
aprendizaje en la universidad. La profesora Marisa Benítez Lugo ha realizado una 
investigación preciosa que ha obtenido el premio nacional a la mejor investigación en su 
campo por el estudio de las emociones en el aprendizaje. su correo es: 
marisabeni@us.es 
 
También hay algunos trabajos de Rafael Bisquerra (DPTO. MIDE. Universidad de 
Barcelona) sobre emociones que podrían serte de utilidad, ya que ha desarrollado a 
través del GROP una bateria de actividades y encuestas para trabajar la emociones en 
distintos niveles educativos. 
 
Espero haberte sido de utilidad. En cualquier caso, me alegra conocerte y te animo a que 
continues por esta preciosa línea de investigación. Si necesitas cualquier cosa o quieres 
comentar conmigo, me tienes a tu disposición. Un cariñoso saludo 
 
Mª Angeles Rebollo 
Facultad de Educación 
Universidad de Sevilla 
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