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ALUNO/A 

 
Antes de mais, queremos agradecer a tua colaboração e empenho na realização desta atividade. A tua 
participação e os teus comentários são fundamentais. Não há respostas certas nem respostas erradas. As 
tuas respostas são rigorosamente confidenciais.  
 

Parte I 
 

1. Por favor, responde às questões seguintes, assinalando, com um X, a quadrícula que melhor corresponde 
à tua opinião, de acordo com uma escala de 1 a 6 (em que 1 significa discordo completamente e 6 significa 
concordo completamente). 

 
 

Gostei de participar nesta atividade.  1 2 3 4 5 6 

O meu encarregado de educação empenhou-se no decorrer desta atividade. 1 2 3 4 5 6 

Foi importante colaborar nesta atividade com o meu encarregado de educação.  1 2 3 4 5 6 

Empenhei-me no decorrer desta atividade.  1 2 3 4 5 6 

No decorrer do trabalho, houve momentos desagradáveis.  1 2 3 4 5 6 

Estaria disponível para participar noutras atividades semelhantes no futuro. 1 2 3 4 5 6 
 
 

2. Indica, pelo menos, três vantagens que associas à realização desta atividade.  
 

 
 
 

 

3. Indica, pelo menos, três desvantagens que associas à realização desta atividade.  
 

 

 
 

 
4. Gostaríamos, agora, de compreender como correu o trabalho com o teu encarregado de educação. 
Imagina que a grelha abaixo é o resultado do trabalho. Indica qual foi o teu contributo para o trabalho, 
pintando o número de quadrículas que considerares necessárias. Nota bem: as quadrículas que não 
pintares correspondem ao contributo do teu encarregado de educação. Se preferires, indica de 1 a 100, 
qual foi o teu contributo. Do mesmo modo, o resto da percentagem corresponde ao contributo do teu 
encarregado de educação. 
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Parte II 
 

1. Indica, com um X, como caracterizas a tua relação com Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 

Sentes facilidade em utilizar o computador? Pouca Moderada Muita 

Sentes interesse em utilizar o computador? Pouco Moderado Muito 
 

Habitualmente, quantas horas por semana utiliza o computador? 
Menos de 

1 hora 
Entre 1 a 7 

horas 
Mais de 
7 horas 

 

Tens computador em tua casa? Sim Não 

Tens ligação à internet em tua casa? Sim Não 

 
2. Indica a tua opinião sobre o tempo que passas ao computador de acordo com uma escala de 1 a 10 (em que 1 
significa passo pouco tempo e 10 significa passo demasiado tempo). 
  

Passo pouco 
tempo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Passo demasiado 

tempo  
 
3. Por favor, indica, de 1 a 10 (em que 1 significa nunca e 10 significa sempre) em que medida costumas ter a 
colaboração de um dos teus encarregados de educação nos trabalhos de casa. 
  

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre 
 

3. Alguma vez participaste numa atividade semelhante a esta? Se sim, por favor, indica resumidamente em que 
consistia a atividade e em que contexto teve lugar. 

 

 

 
Parte III 

 
1. Quem participou na atividade para além de ti?  
 

Mãe  
Pai  
Outro/a. 
Que relação mantem contigo? 

 

 
2. Onde realizaste esta atividade? 

 

 
3. Em que dia realizaste esta atividade? 

 

 
4. Aproximadamente, em que altura do dia 
realizaste esta atividade? 

 

 

5. Quanto tempo demoraste a realizar a parte 
individual da atividade? 
 

Menos de 15 minutos  
Entre 15 e 30 minutos  
Entre 30 minutos e uma hora  
Mais de uma hora  

 
6. No total, quanto tempo demoraste a realizar a 
atividade? 
 

Menos de meia hora  
Entre meia hora e uma hora  
Mais de uma hora  

 
 
                            
 

6. Outras observações. Regista aqui quaisquer observações que consideres importantes.   
 

 

 
Por favor, verifica se respondeste a todas as questões. Muito obrigado pela tua colaboração! 


