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Resumo 
 

 

O presente relatório final de estágio apresenta um projeto de intervenção-
investigação que consistiu na conceção, planificação, implementação e 
avaliação de uma sequência didática, focada na utilização das tecnologias de 
informação e comunicação no ensino e aprendizagem das ciências, 
desenvolvido com uma turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
O projeto teve como objetivos: a) Desenvolver uma sequência didática para 
crianças do 1.º ano de escolaridade que promova a exploração das TIC de 
suporte ao ensino e aprendizagem das ciências; b) Averiguar os efeitos dessa 
sequência didática nas aprendizagens das crianças sobre temas de ciências; c) 
Averiguar as potencialidades da sequência didática TIC-TAC enquanto 
estratégia didática para o ensino das ciências e para a participação dos 
Encarregados de Educação e/ou pais; d) Avaliar o efeito do projeto de 
intervenção-investigação no desenvolvimento profissional, pessoal e social da 
professora estagiária-investigadora. 
O projeto foi desenvolvido tendo por base a educação em ciências com 
orientação CTS, a literacia científica, a educação em ciências em contextos 
formais, não formais e informais, a educação e o ensino formal em ciências, a 
avaliação de e para as aprendizagens e as orientações teóricas sobre as TIC na 
educação em ciências. As atividades da sequência didática contemplam 
diversificadas tipologias de atividades práticas com o recurso às TIC, 
implementadas em várias estratégias de ensino: contextualização da atividade, 
registo das ideias prévias, registo de dados, consolidação da temática e 
monitorização das aprendizagens.  
Este projeto tem caraterísticas de uma investigação-ação, assim, utilizaram-se 
técnicas de recolha de dados, como o inquérito por entrevista, inquérito por 
questionário, observação e compilação documental. Os dados obtidos foram 
analisados tendo por base a técnica da análise de conteúdo, em que se verificou 
o impacte do projeto nas aprendizagens das crianças, na perceção das crianças 
sobre a utilização que fizeram das TIC, no grau de satisfação das crianças, na 
participação dos encarregados de educação e no desenvolvimento profissional 
da professora estagiária-investigadora.  
A análise dos dados indica que a utilização das TIC no ensino apresenta um 
conjunto de vantagens, revelando efeitos positivos no desenvolvimento das 
crianças. O projeto contribuiu para o desenvolvimento das aprendizagens, 
nomeadamente, conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, e para o 
entusiasmo e motivação das crianças. Além disso, a participação dos 
encarregados de educação no percurso escolar contribuiu, também, para o 
envolvimento das crianças nas atividades. Este projeto permitiu que a 
professora estagiária-investigadora desenvolvesse competências pessoais, 
profissionais e sociais, contribuindo para o desenvolvimento de competências a 
nível de conhecimentos científicos e tecnológicos. 
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Abstract 

 
This final internship report presents an intervention-research project that 
consisted in the design, planning, implementation and evaluation of a didactic 
sequence, focused on the use of information and communication technologies, 
in science teaching and learning, developed in primary school. 
The objectives of the project were: a) To develop a didactic sequence for children 
in primary school (6 years old) that promotes the exploration of ICT in support of 
science teaching and learning; b) To investigate the effects of this didactic 
sequence on children's learning on science subjects; c) To investigate the 
potentialities of the TIC-TAC didactic sequence as a didactic strategy for the 
teaching of sciences and for the involvement of the Teachers and / or parents; 
d) To evaluate the effect of the intervention-research project on the professional, 
personal and social development of the trainee-researcher teacher. 
The project was developed based on science education with CTS orientation, 
scientific literacy, science education in formal, non-formal and informal contexts, 
education and formal education in sciences, evaluation of and for learning and 
theoretical orientations of ICT in science education. The activities of the didactic 
sequence include diversified typologies of practical activities with the use of ICT, 
implemented in various teaching strategies: contextualization of the activity, 
previous ideas, data recording, consolidation of the thematic and monitoring of 
learning. 
This project has characteristics of an investigation-action, that way techniques of 
data collection were used, such as the interview inquiry, questionnaire inquiry, 
observation and document compilation. The data was analysed based on the 
technique of content analysis, which verified the impact of the project on the 
children's learning, the children's perception of their use of ICT, the degree of 
child satisfaction, the participation of the children´s tutors and in the professional 
development of the trainee-researcher teacher. 
Data analysis indicates that the use of ICT in education has a number of 
advantages, showing positive effects on children's development. The project 
seems to have contributed to the development of learning, such as, knowledge, 
skills, attitudes, values, and to the enthusiasm and motivation of children. In 
addition, the involvement of parents in the school environment also contributed 
to the involvement of children in the activities. This project allowed the trainee-
researcher to develop personal, professional and social skills, contributing to the 
development of skills in scientific and technological knowledge. 
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Introdução   

 

 

O presente relatório final de estágio enquadra-se no âmbito da Unidade Curricular 

[UC] Prática Pedagógica Supervisionada [PPS] articulada com a UC Seminário de 

Orientação Educacional [SOE] do curso Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 

1.º Ciclo do Ensino Básico [CEB]. 

Neste relatório de estágio descreve-se o projeto de intervenção-investigação [Pii] 

relacionado com a educação em ciências e as Tecnologias de Informação e Comunicação 

[TIC], desenvolvido numa sala de 1.º ano do 1.º CEB. Durante o estágio curricular este 

projeto contou com a supervisão da professora cooperante no contexto educativo e com 

a orientadora da Universidade. 

Tendo em conta a unidade curricular associada ao Pii, esta intervenção foi 

realizada em díade com outra professora estagiária-investigadora e contou com quatro 

fases, das quais as fases dois, três e quatro foram os momentos de intervenção: 

➢ Fase 1 – fase de observação do contexto educativo, de 19 de fevereiro a 7 de 

março de 2018; 

➢ Fase 2 e 3 – fase de intervenção de curta duração, de 12 a 20 de março de 2018; 

➢ Fase 4 – fase de intervenção semanal, de 10 de abril a 30 de maio de 2018. 

 A fase de observação teve como objetivo caracterizar o contexto educativo, 

possibilitando ao mesmo tempo a integração na turma. Na fase 2 a intervenção foi 

alternada, ou seja, as duas estagiárias intervieram no mesmo dia (uma de manhã e outra 

à tarde), sendo esta dinâmica rotativa, durante quatro dias. Na fase 3, que contou apenas 

com dois dias, cada um dos dias ficou à responsabilidade de uma das professoras 

estagiárias- investigadoras. A fase 4 em que a intervenção foi semanal contou com um 

total de quatro semanas para cada estagiária, em que cada uma interveio durante três dias, 

sendo esta dinâmica rotativa.  

Deste modo, o projeto de intervenção-investigação desenvolvido pretendeu 

averiguar qual a importância da utilização das tecnologias de informação e comunicação 

no ensino e aprendizagem das ciências.  

Sendo assim, o Pii está estruturado em seis capítulos: 1) Contextualização da 

problemática do Pii; 2) Enquadramento teórico de suporte ao Pii; 3) Projeto de 
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intervenção TIC-TAC; 4) Procedimentos metodológicos adotados no Pii; 5) Análise de 

dados e apresentação de resultados; 6) Considerações finais.   

No primeiro capítulo é mencionada a problemática que concerne o estudo em 

causa. O segundo capítulo organizado em seis secções faz referência aos conteúdos 

estudados para o desenvolvimento do Pii, tais como: Educação em Ciências com 

Orientação CTS e Literacia Científica (2.1); Educação em Ciências em contextos formais, 

não formais e informais (2.2); Educação e Ensino formal em Ciências (2.3); Avaliação de 

e para as aprendizagens (2.4); TIC na Educação em Ciências (2.5). 

No terceiro capítulo apresenta-se o projeto de intervenção que inclui a sequência 

didática com 14 atividades. Este capítulo está organizado em três secções: 

Enquadramento Curricular da sequência didática (3.1); Processo de conceção da 

sequência didática (3.2); Descrição da sequência didática (3.3).  

O quarto capítulo está relacionado com o processo metodológico adotado no Pii e 

encontra-se organizado em três secções: Procedimentos metodológicos adotados na 

recolha de dados (4.1); Organização do corpus (4.2); Procedimentos metodológicos 

adotados na análise de dados (4.3). 

No quinto capítulo é apresentada a análise dos dados e os resultados obtidos 

durante o Pi. Encontra-se subdividido em seis secções: Efeitos nas aprendizagens das 

crianças (5.1); Perceção das crianças sobre a utilização que fizeram das TIC (5.2); Grau 

de satisfação das crianças acerca do Pi (5.3); Impacte do Pi na participação dos 

Encarregados de Educação (5.4); Potencialidades e limitações do projeto com recurso às 

TIC na perspetiva da professora cooperante (5.5) e Impacte do Pii no desenvolvimento 

profissional da professora estagiária-investigadora (5.6). 

No último capítulo, encontram-se as considerações finais onde se referem 

potencialidades e limitações do projeto e sugestões para futuros projetos.  
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Capítulo 1 – Contextualização da problemática do Pii 
 

  

O presente Pii foi desenvolvido numa escola do 1.º CEB da região centro de 

Portugal. Esta escola tem um centro integrado de educação em ciências [CIEC], com 

módulos interativos e um laboratório de ciências específico para os primeiros anos de 

escolaridade.  

 A turma onde se desenvolveu o projeto tinha 20 crianças, nove do sexo masculino 

e onze do sexo feminino, com idades compreendidas entre os seis e os sete anos. Depois 

de analisar os processos individuais das crianças, em relação às habilitações literárias dos 

encarregados de educação [EE] constatou-se que 70% dos EE, mais de metade, possui 

pelo menos o ensino secundário, desses, 30% são detentores de uma licenciatura. 

Concluiu-se, assim, que a maioria dos EE possui um nível médio alto em relação às 

habilitações literárias. 

 O presente Pii teve enfoque na educação em ciências e nas tecnologias de 

informação e comunicação. A temática escolhida emergiu das necessidades e interesses 

das crianças da turma e da ausência do uso sistemático das TIC nas atividades 

curriculares, observadas durante o período de observação.  

 Na sociedade atual, é fundamental formar cidadãos tendo em conta as evoluções 

científicas e tecnológicas que se fazem sentir, de forma a promover uma sociedade 

informada e capaz de tomar decisões de forma consciente e responsável. Neste sentido, é 

necessário e vantajoso começar, desde os primeiros anos de vida, a proporcionar o gosto 

pelas ciências. É importante desenvolver atividades que motivem as crianças e que as 

envolvam em pleno, tendo elas um papel ativo na aprendizagem, usando recursos lúdico-

didáticos como as TIC, assim, mais facilitado estará o processo de aprendizagem. 

 As tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes no 

quotidiano das crianças e é de grande importância a utilização das mesmas no ensino 

(Almenara, 2010; Balanskat, Blamire, & Kefala, 2006; Eng, 2005; Lima, 2007; Martinho, 

2008; Santos, 2007; Vieira, 2014). 

Neste Pii pretende-se criar atividades inovadoras através do recurso às tecnologias 

de informação e comunicação, contribuindo para o ensino e aprendizagem das crianças 

nas diferentes áreas curriculares, com especial enfoque nas ciências.  

Pensou-se no uso das TIC para rentabilizar os recursos oferecidos pela Escola, já 

que o seu uso é ainda escasso devido aos constrangimentos, a nível pessoal, apontados 
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pelos professores. Assim, averiguar também o seu contributo para o desenvolvimento das 

aprendizagens, da motivação e do interesse das crianças. Ainda, averiguar as limitações 

e potencialidades aquando da utilização das TIC no ensino na perspetiva da professora 

estagiária-investigadora. 

 Da observação emergiram as seguintes questões do projeto de intervenção-

investigação: 1) Quais as potencialidades da sequência didática TIC-TAC para o ensino 

e aprendizagem das ciências no 1.º CEB? 2) Quais os efeitos do Pii no desenvolvimento 

profissional1 da professora estagiária-investigadora que o concebeu e implementou?   

 De modo a responder às questões-problema determinaram-se os seguintes 

objetivos de intervenção-investigação: 

a) Desenvolver uma sequência didática para crianças do 1.º ano de escolaridade 

que promova a exploração das TIC de suporte ao ensino e aprendizagem das 

ciências; 

b) Averiguar os efeitos dessa sequência didática nas aprendizagens das crianças 

sobre temas de ciências; 

c) Averiguar as potencialidades da sequência didática TIC-TAC enquanto 

estratégia didática para o ensino das ciências e para a participação dos EE e/ou 

pais; 

d) Avaliar o efeito do Pii no desenvolvimento profissional, pessoal e social da 

professora estagiária-investigadora. 

De acordo com o que foi referido, segue-se a apresentação do enquadramento 

teórico de suporte ao Pii. 

  

                                                           
1 Quando se refere desenvolvimento profissional faz-se referência ao desenvolvimento da professora 

estagiária-investigadora, deste modo, considera-se desenvolvimento pré-profissional. 
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Capítulo 2 – Enquadramento teórico de suporte ao Pii 
 

 

O presente capítulo destina-se à apresentação das orientações teóricas que 

serviram de base ao projeto de intervenção-investigação. 

Segundo Carmo e Ferreira (1998), um projeto de intervenção-investigação passa 

por um processo de várias etapas, isto é, depois de estarem definidos os objetivos da 

pesquisa, a primeira etapa é a pesquisa documental. Durante a pesquisa documental, é 

necessário refletir sobre onde fazer a pesquisa/procura; explorar a informação recolhida; 

registar os dados; analisar documentos oficiais e documentos não escritos (como vídeos); 

entre outros, de modo a selecionar, tratar e interpretar informação bruta (Carmo & 

Ferreira, 1998). Relativamente aos documentos analisados a primeira pesquisa foi 

elaborada no Repositório Institucional de Aveiro [RIA], através da recolha de teses de 

doutoramento, dissertações de mestrado e relatórios de estágio com as 

palavras/expressões-chave “TIC e educação” e “ensino em ciências e TIC”. Depois de 

analisadas as teses, dissertações e relatórios de estágio selecionados fez-se uma recolha 

nas referências bibliográficas das mesmas, em que se procurou livros, revistas e artigos 

sobre a temática em estudo. Alguns dos livros pesquisados foram encontrados no portal 

de pesquisa da biblioteca da Universidade de Aveiro, onde também se pesquisou através 

das mesmas palavras/expressões-chave. 

 Numa fase seguinte, fez-se uma pesquisa no motor de busca Google Scholar, 

através das palavras/expressões-chave “TIC e ciências”, “TIC and primary school” e 

“TIC e ensino”. Por fim, procurou-se outras teses, dissertações e relatórios de estágio no 

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal [ACAAP] e fez-se o mesmo tipo de 

recolha nas referências bibliográficas.  

 Para além disto a maior parte dos livros, artigos ou revistas foram encontrados 

através da exploração das bibliografias das teses, dissertações de mestrados e relatórios 

de estágio. Através da recolha do título ou autor procurou-se no Google Scholar e na 

biblioteca da universidade os documentos.  

 Numa fase seguinte foram elaboradas algumas pesquisas no Google Scholar para 

procurar documentos relacionados com a importância das TIC no ensino em ciências, 

através de palavras-chave como “ICT and science” e “ICT and science and primary 

school”. 



6 

 

 Ainda, em algumas temáticas como o ensino das ciências nos primeiros anos, a 

educação em ciências segundo a orientação CTS, a educação formal, não formal e 

informal, a avaliação das aprendizagens e o desenvolvimento da criança a frequentar o 

1.º ano (dos cinco aos sete anos de idade), a pesquisa foi elaborada através de unidades 

curriculares anteriormente lecionadas. Isto é, através dos documentos disponibilizados 

pelos docentes no decorrer das unidades curriculares, como a Psicologia da Educação e a 

Didática das Ciências Naturais e Sociais, selecionou-se autores importantes e recorreu-se 

à pesquisa desses mesmos autores.  

O capítulo 2 encontra-se organizado em cinco secções. A Educação em Ciências 

com orientação CTS e Literacia Científica (2.1) em que se define a Literacia Científica, 

se especifica a importância da educação em ciências, tendo por base a orientação CTS e 

se refere as caraterísticas cognitivas das crianças do 1.º ano de escolaridade. Segue-se a 

Educação em Ciências em contextos formais, não formais e informais (2.2) onde 

encontramos a definição dos três contextos e a sua articulação. Em seguida, Educação e 

Ensino formal em Ciências (2.3) em que se apresenta as perspetivas de ensino. 

Posteriormente, refere-se a Avaliação de e para as aprendizagens (2.4) com a definição 

de cada tipo de avaliação e algumas estratégias de avaliação. Por fim, refere-se as TIC na 

Educação em Ciências (2.5), em que se apresenta a importância (2.5.1), os 

constrangimentos (2.5.2), alguns recursos educativos digitais para o ensino de ciências 

(2.5.3) e os professores e o uso das TIC (2.5.4).  

2.1. Educação em Ciências com Orientação CTS e Literacia Científica 

Nas últimas décadas tem surgido a necessidade de se tomar decisões para 

melhorar a vida no Planeta, de forma a torná-la sustentável. As descobertas da atualidade 

e “os enormes avanços na Ciência e na Tecnologia que a humanidade atingiu durante os 

últimos decénios, converteram-se em elementos essenciais e marcantes das sociedades 

contemporâneas” (Vieira, Tenreiro-Vieira, & Martins, 2011, p. 7). No entanto, estas 

mudanças não têm apenas aspetos positivos, estas também têm aspetos negativos. O facto 

de haver controlo e erradicação de algumas doenças a nível planetário, a existência de 

novas relações pessoais e profissionais (devido às tecnologias) e a melhoria da qualidade 

de vida (aumento da esperança média de vida), que contribui para a própria 

sustentabilidade da vida no Planeta, provoca alguns problemas como a poluição, a 

degradação ambiental e o fabrico de armas sofisticadas (armas de destruição em massa, 
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através do progresso científico e tecnológico), que podem ser diminuídos através das 

mudanças dos comportamentos humanos.  

Neste momento, o ser humano tem a capacidade de destruir a vida no Planeta, 

com a construção das armas nucleares, a exploração excessiva de recursos naturais e o 

tráfico de drogas. Por isso, cabe aos futuros professores formar crianças com 

conhecimento científico e tecnológico, para compreender e intervir na resolução destes 

problemas. Daí a necessidade de a educação em ciências ser para todos e desde os 

primeiros anos de vida, para formar cidadãos capazes de resolverem e pensarem sobre os 

problemas que a humanidade atravessa, de forma crítica e fundamentada. 

Desde o século XIX que tem sido discutido o tema da educação científica para 

todos. Com o agravamento dos problemas ambientais na década de 1970, a educação 

científica passou a ser a orientação Ciência, Tecnologia e Sociedade [CTS] com a 

perspetiva de formação para a sociedade. A orientação CTS caracteriza-se como um 

movimento social sobre as políticas de ciência e tecnologia, e surgiu com o objetivo de 

desenvolver capacidades de tomada de decisão na sociedade científica e tecnológica e no 

desenvolvimento de valores (Santos, 2011). 

A educação em ciências tem um papel muito importante na formação dos 

cidadãos. O principal objetivo da educação em ciências é que esta seja para todos, 

promovendo o desenvolvimento pessoal das crianças, fazendo com que estas pensem por 

si, participando nas decisões da sociedade de forma esclarecida e democrática. Assim, os 

cidadãos devem ser informados, mas também devem ter consciência crítica, baseada nas 

conceções e ações. Esta capacitação (empowerment) permite que os cidadãos estejam em 

contacto com desafios científicos e tecnológicos numa sociedade em mudança. De acordo 

com Aikenhead (2009) “a ignorância ou o medo da ciência e da tecnologia (isto é, a 

iliteracia científica) pode escravizar um cidadão numa servidão do século XXI” (p. 20). 

A orientação Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) pretende promover a 

literacia científica, este conceito pode ser definido como: 

a) A capacidade “de ler e compreender um artigo sobre Ciência, envolver-se em 

diálogos públicos sobre a validade das conclusões apresentadas no artigo e 

expressar posições que são científica e tecnologicamente informadas. 

Significa ser capaz de avaliar informação a partir da credibilidade das fontes 

usadas para gerar. Implica a capacidade de avaliar argumentos com base na 
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evidência e, apropriadamente, aplicar conclusões a partir desses argumentos” 

(Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011, p. 10); 

b) Vasta compreensão das ideias-chave da Ciência, demonstrada pela capacidade 

de aplicar essas ideias aos acontecimentos e fenómenos do dia-a-dia e a 

perceção das vantagens e limitações da atividade científica e da 

natureza do conhecimento científico (Harlen, 2006); 

c) “Scientific literacy is the ability to engage with science-related issues, and 

with the ideas of science, as a reflective citizen” (OECD, 2015, p. 22). Uma 

pessoa literata deve ser capaz de se envolver em assuntos científicos e 

tecnológicos de forma reflexiva, o que requer algumas competências:  

“• Explain phenomena scientifically – recognise, offer and evaluate explanations 

for a range of natural and technological phenomena.  

• Evaluate and design scientific enquiry – describe and appraise scientific 

investigations and propose ways of addressing questions scientifically.  

• Interpret data and evidence scientifically – analyse and evaluate data, claims and 

arguments in a variety of representations and draw appropriate scientific 

conclusions” (OECD, 2015, p. 15). 

Estas definições variam de autor para autor, no entanto, complementam-se umas 

às outras. Nutbeam (2008) considera três níveis de literacia científica, a saber: a literacia 

básica ou funcional quando a pessoa possui competências básicas de leitura e escrita, 

podendo participar nas situações do quotidiano; a literacia comunicativa ou interativa 

quando a pessoa já possui competências mais avançadas, sendo estas cognitivas e sociais, 

permitindo uma participação informada no quotidiano; e a literacia crítica quando a 

pessoa para além das competências cognitivas e sociais, é capaz de analisar a informação 

de forma crítica e usar a informação para tomar decisões sobre as diversas situações de 

vida.  

É importante apostar na formação de cidadãos cientificamente literatos, chegando 

à literacia crítica, pois só assim é que as pessoas conseguem participar efetivamente na 

sociedade (Carvalho, 2009). Enquanto professores de educação em ciências devemos 

formar crianças com o objetivo de torná-las cidadãos literatos, capazes de ler e 
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compreender um artigo sobre Ciência, capazes de pensar de forma crítica e independente, 

capazes de procurar explicações e solucionar problemas. Uma pessoa literata em ciências  

“é capaz de perguntar, descobrir e responder a aspectos do dia-a-dia que a 

curiosidade lhe despertou; é capaz de descrever, explicar e prever fenómenos 

naturais; interpreta artigos científicos publicados na imprensa e em revistas de 

divulgação científica e discute a validade das conclusões aí apresentadas; 

identifica questões científicas que estão subjacentes a decisões nacionais e locais; 

assume posições fundamentadas em princípios científicos e tecnológicos; avalia 

a qualidade de informação científica com base nas fontes utilizadas e nas 

metodologias seguidas; propõe, avalia e aplica argumentos fundamentados em 

factos” (Chagas, 2000, p. 4). 

Deste modo, para que os indivíduos sejam cidadãos cientificamente literatos é necessário 

estar em contacto com a educação em ciências desde os primeiros anos de vida, para 

desenvolver conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. 

A orientação CTS pretende promover a literacia científica, sendo este um dos 

objetivos da educação em ciências. A organização de um currículo com orientação CTS, 

tem por base três princípios: 1) estabelecer a relação entre a Ciência e a Tecnologia, tendo 

em conta que melhora a qualidade de vida da humanidade, isto é, a educação em ciências 

deve preparar os estudantes para tomarem decisões informadas sobre o mundo, a nível 

individual e coletivo, na sociedade, de forma a melhorar a qualidade de vida; 2) relacionar 

a Sociedade e a Tecnologia para desenvolver uma perspetiva integradora da Ciência, 

mostrando aos alunos o que tem influenciado o desenvolvimento da própria humanidade 

(através das tecnologias e das ciências); 3) integrar os princípios anteriores, tornando a 

ciência indispensável para a vida das pessoas, através da aquisição de conhecimentos 

científicos e do desenvolvimento de capacidades de pensamento e de atitudes que 

ocorrem no dia-a-dia, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a tomada 

de decisões (Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011).  

Portanto, para a educação em ciências segundo as orientações CTS pode 

considerar-se os seguintes conteúdos fundamentais:  
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a) “selecionar temas de relevância social que envolvam Ciência e Tecnologia (…) 

b) identificar, explorar e resolver problemas, situações-problema ou questões, 

com interesse/impacto pessoal, local e global, que suscitem a curiosidade e o 

interesse e a necessidade de (re)construir conhecimento, desenvolver capacidades 

e atitudes e esclarecer processos da Ciência e da Tecnologia, bem como das suas 

inter-relações com a Sociedade (…) c) envolver ativamente os alunos na procura 

de informação (…) d) abordar problemas, situações ou questões num contexto 

interdisciplinar e no contexto de perspetivas pessoas e socias (…) e) enfatizar uma 

tomada de consciência global, o que implica reconhecer que tudo está ligado” ( 

Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011, pp. 16–17).  

Assim, o ensino das ciências deve ser realizado pelo professor de forma a abordar todos 

os conteúdos relacionados com o conceito CTS, tendo em conta atividades de contextos 

reais e atuais. 

O professor para planificar e preparar as atividades de forma a abordar todos os 

conteúdos relacionados com a orientação CTS, precisa de conhecer as caraterísticas 

cognitivas das crianças. De acordo com Piaget (1979) o desenvolvimento cognitivo é 

dividido em quatro estádios de desenvolvimento: estádio sensório-motor (zero aos dois 

anos), estádio pré-operatório (dois aos seis anos), estádio das operações concretas (sete 

aos dez anos) e o estádio das operações formais (onze aos quinze anos).  

Focando-se na idade das crianças a frequentar o 1.º ano do 1.º CEB destaca-se o 

período pré-operatório que se caracteriza pela capacidade de representação mental e 

simbolização, o egocentrismo intelectual, o pensamento irreversível e o raciocínio 

transdutivo e intuitivo (do particular ao particular). As crianças até aos seis anos de idade 

fazem uso da representação simbólica, isto é, representam as ações ou objetos por 

símbolos. As estratégias para que a criança aprenda é através do jogo e da exploração, 

pois já consegue distinguir um significante (palavra) daquilo que ele significa, significado 

(objeto).  

Ainda, o terceiro estádio denominado de estádio das operações concretas, depois 

dos sete anos de idade, está relacionado com o início do período escolar da criança. Este 

período é caracterizado por uma fase negativista, em que é importante introduzir as 
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operações concretas. A criança possui a capacidade de reversibilidade do pensamento, as 

atitudes egocêntricas diminuem e a fantasia é abandonada. Neste período a criança 

aprende numa velocidade relativa e com facilidade os conteúdos escolares, também 

memoriza e repete partes de histórias, filmes, músicas, entre outros (Tavares, Pereira, 

Gomes, Monteiro, & Gomes, 2007). Desenvolve a capacidade de pensar de maneira 

lógica, raciocínio lógico, procura compreender o seu próprio pensamento e o dos outros.  

Bruner (1965), citado por Ramiro (2002), à semelhança de Piaget divide o 

desenvolvimento cognitivo das crianças em várias etapas: dos zero aos três anos de idade, 

dos três aos nove anos e depois dos dez anos. Destaca-se a fase da representação icónica 

relacionada com a idade das crianças a frequentar o 1.º ano do 1.º CEB. Esta etapa 

caracteriza-se pelo uso de imagens e na organização e perceção das mesmas, isto é, a 

criança depende da memória visual, que é específica e concreta, sendo capaz de 

reproduzir objetos a partir disso.   

Deste modo, é fundamental que haja um equilíbrio a nível das tarefas, adequadas 

ao desenvolvimento de cada criança, pois uma criança no 1.º ano do 1.º CEB pode estar 

em diferentes estádios de desenvolvimento. Cabe ao professor perceber o estádio de cada 

uma e organizar o currículo de forma adequada ao desenvolvimento da turma. 

2.2. Educação em Ciências em contextos formais, não formais e 

informais 

A educação em ciências valoriza o facto de as aprendizagens serem realizadas em 

diversos momentos/contextos, neste sentido a educação pode ser formal, informal e não 

formal (Rodrigues, 2011).  

A educação informal, segundo National Science Foundation [NSF] citado por 

Rodrigues (2011, p. 41), “é composta por actividades realizadas de forma voluntária e 

auto dirigida, motivadas, principalmente, pelo interesse intrínseco ao próprio indivíduo”, 

sem que haja intenção de educar e desenvolver aprendizagem. 

Enquanto que a educação formal é “orientada por um currículo ou outro tipo de 

programa formal (…); hierarquicamente e cronologicamente organizada em níveis de 

ensino (…); da responsabilidade de um estabelecimento de ensino ou de formação (…); 

centrada na figura do professor e do aluno e avaliada quantitativamente” (Rodrigues, 

2011, p. 44). 

A educação não formal “caracteriza-se pelo processo que resulta em 

aprendizagens de conteúdos considerados valiosos” (Rodrigues, 2011, p. 59). Reis (2006) 



12 

 

destaca como agentes de educação não formal os museus, centros de ciência, jardins 

botânicos, parques naturais, clubes de ciência, rádio, televisão, imprensa escrita, cinema, 

entre outros.  

Deste modo, a educação não formal e informal ocorrem fora da escola, isto é, à 

responsabilidade de outras instituições. 

O ensino pode ser de cariz formal ou não formal, uma vez que no ensino formal 

há intenção de ensinar através dos programas nacionais, e no ensino não-formal ensina-

se tendo em conta objetivos estabelecidos. O ensino tanto pode ser educacional como não 

educacional, dependendo se os conteúdos abordados são ou não valiosos. Quanto à 

aprendizagem este é um processo individual, e não é classificada em formal, não formal 

ou informal. A aprendizagem pode ser de cariz educacional, quando os conteúdos são 

considerados valiosos, ou não educacional, quando se consideram os conteúdos não 

valiosos (Rodrigues, 2011).  

Segundo Pinto e Pereira (2011) a articulação entre a educação formal e não-formal 

contribui para as competências necessárias para o desenvolvimento humano e social. 

Assim, torna-se relevante a articulação entre os contextos formais, não formais e 

informais, no desenvolvimento das aprendizagens, para o contributo das competências 

necessárias para a educação e formação ao longo da vida dos indivíduos, nos diversos 

domínios (Rodrigues et al., 2015). Enquanto professor deve-se proporcionar atividades 

nos diversos contextos formal e não-formal, de forma a contribuir para melhorar o ensino 

e a formação, e aumentar a qualidade do ensino (Rodrigues et al., 2015). As experiências 

fora da sala de aula envolvem e inspiram as crianças, aumentando o seu interesse pelo 

seu processo de ensino e aprendizagem. 

2.3. Educação e Ensino formal em Ciências 

O ensino tem sofrido algumas alterações ao longo dos últimos 40 anos, 

principalmente quando falamos nas perspetivas de ensino e na sua evolução. Cachapuz, 

Praia e Jorge (2002) define quatro perspetivas de ensino, no entanto, este Pi tem maior 

enfoque na perspetiva do ensino por pesquisa.   

Na perspetiva do Ensino por Transmissão [EPT] a ciência é vista como algo exato 

em que o conhecimento é transmitido através da aquisição de conceitos, os alunos apenas 

memorizavam os conhecimentos transmitidos pelo professor, ou seja, o professor dita a 

lição enquanto que os alunos apenas armazenam (visão behaviorismo da aprendizagem).  
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Mais tarde, por volta dos anos 70 impõe-se o Ensino por Descoberta [EPD] em 

que os alunos descobrem os conceitos através das observações que fazem. Nesta 

perspetiva não há preocupação com o que os alunos já sabem, o aluno apenas necessita 

de constatar factos no sentido de serem descobertos, sendo este um “aluno cientista”. O 

conhecimento científico é atingido através do método científico, que não varia e é 

universal.  

No Ensino por Mudança Conceptual [EMC] os alunos exploram o erro como fator 

de progressão, constroem os conceitos, a partir das ideias ou conceções alternativas e 

através da resolução de alguns problemas. São os alunos que constroem/reconstroem os 

seus conhecimentos, através da (re)organização conceptual.  

Por último, o Ensino por Pesquisa [EPP] os alunos aprendem pelo processo de 

interação e mediante a resolução de problemas, tendo por base a sociedade e a tecnologia 

em conjunto com as ciências. O professor deve ser visto e formado tendo em conta a 

perspetiva de ensino por pesquisa. Este tem como objetivo formar cidadãos críticos, 

organizando processos de partilha, interação e reflexão crítica, levando ao 

desenvolvimento das aprendizagens das crianças, que englobam as capacidades, 

conhecimentos, atitudes e valores.   

Cachapuz (2001) considera existir três momentos importantes na perspetiva de 

Ensino por Pesquisa. Sendo o primeiro momento a problematização em que se insere o 

polo do currículo (intencional), que representa os saberes a serem desenvolvidos pelos 

alunos, o que os ajuda a definirem estratégias para as suas aprendizagens. O polo dos 

saberes académicos, pessoais e sociais que estão associados às ideias prévias das crianças. 

Os saberes contemplam os conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, que podem ou 

não estar relacionados com os saberes previstos pelo currículo (intencional). O polo das 

situações problemáticas no âmbito C/T/S/A (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente) 

em que se construiu o ponto de partida dos percursos de aprendizagem. Os três polos 

estão relacionados através da gestão por parte do professor. 

O segundo momento é denominado de metodologia de trabalho, em que os alunos 

procuram as respostas às questões-problema previamente elaboradas. Este momento tanto 

pode estar mais relacionado com o professor como com os alunos, isto é, através da 

utilização de diferentes atividades e de diversos recursos, há atividades que o seu 

desenvolvimento está mais centrado no professor e outras em que a responsabilidade é do 

aluno. No entanto, a iniciativa da atividade e a sua conclusão está centrada no professor. 

A este processo está associado o equilíbrio de pensar e agir, pois nas atividades a 
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desenvolver é fundamental que os alunos desenvolvam o conhecimento sobre a sua 

maneira de pensar, as estratégias mentais que lhe são mais úteis.  

O último momento está relacionado com a avaliação terminal da aprendizagem e 

do ensino, em que se procura avaliar se encontraram resposta à questão-problema, e como 

ocorreu esse processo, para perceber se foram ou não atingidos os objetivos da atividade. 

Divide-se em dois tipos: avaliação dos produtos, ou seja, avaliação sobre os 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores; avaliação dos processos é a avaliação 

sobre o modo como decorreu o percurso de ensino/aprendizagem. 

2.4. Avaliação de e para as aprendizagens 

A avaliação das aprendizagens em ciências deve de ser elaborada tendo em conta 

o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, uma vez que 

 “a avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem, que 

orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas” 

e “tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num 

processo contínuo de intervenção pedagógica” (Decreto-Lei n.º 65/2016, p. 1124). 

A avaliação pode ter diversas concetualizações de acordo com o método utilizado: 

avaliação como medida; avaliação como descrição e avaliação como juízo de valor. A 

ideia que prevalecia da avaliação como medida “era a de que a avaliação era uma questão 

essencialmente técnica que, através de testes bem construídos, permitia medir com rigor 

e isenção as aprendizagens escolares dos alunos” (Fernandes, 2004, p. 10). A avaliação 

como descrição tem de diferente em relação à anterior “o facto de se formularem 

objectivos comportamentais e de se verificar se eles são ou não atingidos pelos alunos” 

(Fernandes, 2004, p. 11).  A avaliação como juízo de valor surge no sentido de identificar 

as falhas e os pontos fracos tendo em conta os objetos de avaliação, através da formulação 

de juízos de valor.  

Com o passar do tempo surge a ideia de que a avaliação é mais para além dos 

testes, e da recolha de informação, esta deve envolver toda a comunidade escolar para 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem, tal como “a definição de critérios é 

essencial para que se possa apreciar o mérito e o valor de um dado objecto de avaliação” 

(Fernandes, 2004, p. 12). 
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De acordo com Pinto (2003) a avaliação deve ser de negociação e construção em 

que esta depende de quem a faz e de quem nela participa, é negociada por ambas as partes 

tendo por base o que se quer avaliar.  

A avaliação divide-se em três funções, tendo em conta o método utilizado: a 

avaliação formativa; a avaliação diagnóstica e a avaliação sumativa.  

A avaliação diagnóstica serve para se obter informações sobre os conhecimentos, 

aptidões, interesses e gostos das crianças, identificar o ponto de partida no início de cada 

situação de aprendizagem, ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem. Esta 

avaliação tem como objetivo avaliar os conhecimentos, capacidades, atitudes e valores 

das crianças, e pode ser elaborada através dos diálogos com os alunos, testes diagnósticos, 

observações, e testes de avaliação sumativa ou formativa (Leite & Fernandes, 2002).  

A avaliação formativa ocorre durante o ensino, “faz parte do processo de ensino-

aprendizagem e é essencial para o professor equacionar, em cada momento, como 

prosseguir” (Martins et al., 2007, p. 50). Permite ao professor recolher dados analisando 

os sucessos e as lacunas existentes, de forma a melhorar os processos de ensino e 

aprendizagem. Deve-se ter em conta neste tipo de avaliação os descritores de avaliação 

(metas de aprendizagem) para contribuir para a evolução das aprendizagens de cada 

criança. Pode ser elaborada através de instrumentos como listas de verificação, escalas 

classificatórias, descrições narrativas, questionários, entrevistas, inventários, rubricas, 

entre outros (Leite & Fernandes, 2002).   

A avaliação sumativa é aquela que é utilizada pelo professor para classificar os 

alunos no final do período, relativamente ao seu percurso ao longo desse tempo, isto é, 

em que nível se situa o aluno referente a uma meta definida. Este tipo de avaliação está 

relacionado com as metas de aprendizagem, normalmente, elaborada através de testes 

(Leite & Fernandes, 2002). Normalmente, a avaliação sumativa surge em articulação com 

a avaliação como medida.  

Assim, a avaliação na educação em ciências pode ser elaborada através das 

seguintes estratégias:  

“interpretação de notícias cientificas dos media (…); demonstração da 

compreensão de ideias principais da ciência, através de explicação por palavras 

próprias (…); formulação de questões baseadas em dados, e de respostas diversas 

a esses dados (…); demonstração do reconhecimento do papel da prova na 
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resolução de problemas, por argumentação e contraste de diferentes descrições 

teóricas (…); utilização de linguagem científica em situações diversas” (Galvão, 

Reis Freire & Oliveira, 2006, pp. 61–62). 

Ainda, através da discussão de assuntos, pesquisa, seleção de informação e comunicação 

de resultados, envolvimento em projetos, entre outros.  

A avaliação é assim uma forma de recolha de informação acerca do 

desenvolvimento de cada criança, que depois de analisadas, apoiam a tomada de decisões 

no processo de ensino e de aprendizagem, vista como um elemento de mudança das 

práticas educativas.  

2.5. TIC na Educação em Ciências 

O ensino e aprendizagem deve ser considerado tendo por base as caraterísticas da 

sociedade envolvente. Atualmente as TIC têm uma presença muito importante no dia-a-

dia das crianças, sendo fundamental explorá-las no ensino, no entanto, cabe ao professor 

a introdução destes recursos na sala de aula. Para isso, é necessário compreender a 

diferença entre Tecnologias Educativas, Tecnologias de Informação e Comunicação e 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação.  

O termo Tecnologias Educativas teve origem nos anos 40 do século XX, este 

conceito está associado aos recursos técnicos usados no ensino e aos processos de 

conceção, desenvolvimento e avaliação da aprendizagem. Sendo assim, a Tecnologia 

Educativa engloba três subdomínios: as funções da gestão educacional; as funções do 

desenvolvimento educacional e os recursos de aprendizagem (Miranda, 2007). 

Relativamente ao conceito Tecnologias de Informação e Comunicação este refere-se 

“à conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das 

telecomunicações e tem na Internet e mais particularmente na Worl Wide Web 

(WWW) a sua mais forte expressão. Quando estas tecnologias são usadas para 

fins educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos 

e desenvolver ambientes de aprendizagem, podemos considerar as TIC como um 

subdomínio da Tecnologia Educativa” (Miranda, 2007, p. 43). 
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Quando se encontra o termo Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

este é um conceito redundante, porque o que hoje podem ser as novas tecnologias amanhã 

já são as velhas, por isso, não é aconselhável a utilização deste termo (Miranda, 2007).  

Tal como já foi referido anteriormente, as TIC têm vindo a evoluir ao longo dos 

tempos, tal como a sociedade. Se olharmos à volta verifica-se que as TIC estão presentes 

em quase tudo, até mesmo nas rotinas diárias. Deixar de estar em contacto com uma 

tecnologia de informação e comunicação é impossível, seja ela qual for, o que significa 

que se vive numa sociedade em que não é possível viver sem o uso das mesmas, ou seja, 

uma sociedade tecnológica.  

As TIC podem ser utilizadas como recurso pedagógico e didático, servindo de 

complemento ao que está a ser lecionado, ou até mesmo, servindo como ferramenta de 

avaliação (Punie & Redecker, 2017). A utilização das TIC em sala de aula, é importante 

para os alunos, uma vez que estes estão cada vez mais ligados às TIC, desenvolvendo 

efeitos positivos no seu aproveitamento, mas também promove efeitos no 

comportamento, motivação, comunicação e capacidades das crianças (Resende, 2015). 

Relativamente aos estudos realizados sobre a influência das TIC no ensino “do 

not focus on student attainment as measured by attainment tests, but rather on what might 

be called secondary or indirect variables such as motivation, concentration, cognitive 

processing, reading comprehension and critical thinking” (Balanskat, Blamire & Kefala, 

2006, p. 29). Por isso, é nestes aspetos que se deve centrar e perceber que há efeitos 

positivos com a introdução das TIC seja em que área de ensino for.  

No documento Organização Curricular e Programas do Ensino Básico referente 

ao Estudo do Meio, no nosso país, esta área curricular tem como objetivo apropriar as 

crianças do meio envolvente, tanto a nível social, como físico. Para além disso, está 

definido que o professor deve selecionar diferentes fontes de comunicação e informação, 

estabelecendo uma relação com o saber tecnológico (Ministério da Educação, 2004). 

No que se refere à educação em Ciências “a integração das TIC permite 

desenvolver competências nos alunos, como seja a capacidade auto-aprendizagem, 

através dos momentos criados para intercâmbio de ideias, gerando motivação e interesse 

nos alunos pela aprendizagem das Ciências” (Lima, 2007, p. 45). Na educação em 

ciências as TIC permitem que os alunos 

“(i) se envolvam em atividades genuínas, a partir de problemas reais por eles 

colocados; (ii) tenham acesso a informação transmitida por fontes primárias do 
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conhecimento científico, como por exemplo, laboratórios de investigação, 

universidades e centros de pesquisa; (iii) comuniquem com colegas que estudam 

em escolas situadas na vizinhança ou a grande distância; (iv) comuniquem com 

profissionais e investigadores que trabalham nos respectivos laboratórios; (v) 

abordem as questões de uma forma global, aplicando e estabelecendo ligações 

entre os conceitos aprendidos nas diferentes disciplinas” (Chagas, Piteira, Sousa 

& Tripa, 1998, pp. 1–2). 

De acordo com Pontes (2005) as TIC, nomeadamente, no ensino das ciências, 

facilitam o acesso à informação e favorece a aprendizagem de conceitos, permite aprender 

procedimentos científicos e desenvolver destrezas intelectuais. Ainda, a utilização das 

TIC motiva as crianças no desenvolvimento de atitudes favoráveis para a aprendizagem 

das ciências. O facto de integrar as TIC no ensino e aprendizagem das Ciências, para além 

da motivação das crianças, facilita a pesquisa, a seleção e a organização de informação, 

através de simulações de situações reais ou imaginárias.  

 No entanto, a utilização das TIC na educação em ciências é vista por alguns 

autores (Almenara, 2010; Balanskat et al., 2006; Eng, 2005; Lima, 2007; Martinho, 2008; 

Santos, 2007; Vieira, 2014) como de extrema importância e por outros (Almenara, 2010; 

Lima, 2007; Martinho, 2008; Moreira, Loureiro, & Marques, 2005; Santos, 2007) como 

origem de constrangimentos no processo de aprendizagem das crianças, tal como se 

explícita de seguida.  

2.5.1. Importância das TIC  

 São vários os estudos que afirmam que as TIC promovem a melhoria da 

aprendizagem das crianças, através do acesso à informação e ao conhecimento, utilizando 

o trabalho colaborativo e cooperativo. Balanskat et al. (2006) indicam que há efeitos 

positivos do uso das TIC, dando destaque à mudança de atitude das crianças e ao maior 

envolvimento nas atividades de aprendizagem.  

A utilização das TIC é vista por alguns autores como um contributo positivo para 

melhorar a aprendizagem na escola, tal como refere Eng (2005) “positive effects on 

school achievement for higher usage levels of ICT (based on pupil estimates of ICT 

activity) were found both at the level of the individual pupil and at the level of the school, 

although these were not large” (p. 645).  
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Após a consulta de vários autores, nomeadamente Lima (2007), Martinho (2008), 

Santos (2007) e Almenara (2010), destacam-se as seguintes potencialidades da utilização 

das TIC no ensino: 

a) Promover competências de autonomia dos alunos;  

b) Maior oferta de informação; 

c) Eliminar barreiras entre o espaço e o tempo do professor e do aluno; 

d) Desenvolver e intensificar a interdisciplinaridade; 

e) Maior flexibilidade na criação de ambientes de aprendizagem;  

f) Pesquisar, selecionar e organizar informação;  

g) Aumentar as modalidades comunicativas, melhorando a interação social entre 

os participantes;  

h) Incentivar a aprendizagem independente e a autoaprendizagem colaborativa e 

em grupo;  

i) Quebrar os cenários de formação clássica, limitados às instituições escolares;  

j) Proporcionar novas oportunidades para a orientação e tutoria dos alunos;  

k) Facilitar a aprendizagem ao longo da vida; 

l) Aumentar a motivação dos alunos. 

Um estudo realizado sobre as potencialidades das TIC na educação pré-escolar 

indica que como as crianças destas idades estão no estádio pré-operatório e operatório  

(Piaget, 1979), é nesta altura que se aprofunda a função simbólica e que a criança desperta 

o interesse pela imagem e sensibilidade nas cores e movimentos (Amante, 2007). As 

crianças podem encontrar, no computador, todos os interesses que tem nesta altura, sons, 

imagens, movimentos, uma vez que é um meio simbólico. No entanto, só a partir dos três 

anos é que as crianças conseguem explorar o computador e atribuírem significados às 

atividades que desenvolvem. 

Muitos são os autores que apontam a utilização das TIC como promotoras de 

isolamento social. Ao contrário de Amante (2007), Punie e Redecker (2017) que afirmam 

que as TIC não ocupam o lugar da interação social, pode até contribuir para a sua 

estimulação, através da partilha entre as crianças dos momentos no computador, do 

pedido de ajuda para elaborar as atividades e a partilha de papéis de liderança.  

 As TIC podem reduzir a afetividade e a criatividade das crianças quando as 

atividades selecionadas não permitem desenvolver estas competências (Amante, 2007). 

Por isso, não se pode afirmar que as TIC reduzem a criatividade, porque depende das 

experiências de utilização que lhes são proporcionadas, como atividades “que promova e 
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estimule a criatividade e a livre expressão das crianças, em vez de a aprisionar em 

produções de conteúdos e estéticas estereotipadas” (Amante, 2007, p. 107). 

Simultaneamente a estas potencialidades, Amante (2007) afirma também que as 

TIC favorecem o conhecimento do mundo, pois proporcionam aprendizagens únicas e 

dão acesso a informações e locais muito diversificados. As crianças podem elaborar 

trabalhos de pesquisa, visitar países distantes, consultar enciclopédias, ver trabalhos 

realizados por outras pessoas, aumentando a curiosidade das crianças, ao mesmo tempo 

que contribui para uma visão mais ampla do mundo. Permitem ainda que as crianças 

comuniquem facilmente à distância com os colegas e a família, podendo desenvolver em 

simultâneo a escrita, a troca de opiniões e ideias, através do uso das TIC.  

Na educação em ciências, as experiências têm como objetivo responder a uma 

questão-problema inicialmente colocada, assim as crianças têm de definir a questão-

problema. De seguida, delinear como vão fazer, adotar algumas estratégias para recolher 

os dados, como forma de registo de dados e, por fim, analisar e tirar as conclusões tendo 

em conta os dados recolhidos. Assim, o professor deve proporcionar às crianças 

estratégias em que desenvolvam estas aprendizagens, tendo em conta as competências ao 

nível da literacia científica, mas ligada à literacia digital. Através do desenvolvimento de 

estratégias de atividades, dando mais responsabilidade às crianças para tomarem decisões 

acerca da sociedade atual. 

 As TIC podem ser vistas como estratégia de desenvolvimento da motivação e do 

interesse das crianças, ou seja, como forma do professor cativar a atenção dos alunos. Por 

isso, “a utilização das TIC no Ensino Experimental das Ciências deve basear-se numa 

abordagem interactiva e investigativa, sendo para isso necessário desenvolver estratégias 

pedagógicas recorrendo a variados recursos, tal como sites, blogues, vídeo ou 

simuladores” (Simões, 2009, p. 30), devemos utilizá-las como forma de investigação de 

conteúdos e conceitos. 

  A utilização das TIC no ensino das ciências pode passar por ser a origem de uma 

nova questão-problema, ou a forma para a sua resolução, através do uso de fóruns de 

discussão e clarificação concetual. (Vieira, 2014, p. 236) 

 Atualmente, o uso das TIC na educação em ciências surge por parte dos 

professores como apoio, melhoria e complemento da aula, em vez de ser visto como 

essencial para as metas e pedagogias a atingir. Apesar da importância do uso das TIC na 

educação em geral, é de salientar que há estudos que afirmam que o uso em sala de aula 
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é maior na educação em ciências do que noutras áreas de ensino (Osborne & Hennessy, 

2003; Ramos, Teodoro, Fernandes, Ferreira, & Chagas, 2010). 

 No 1.º CEB o uso das TIC pode ser efetuado através da utilização de simulações. 

Nem todas as salas possuem recursos materiais necessários para estudar certos processos 

científicos, mas as TIC oferecem a todas as crianças a oportunidade de experimentarem 

simulações desses processos. Para além disso, há experiências consideradas perigosas que 

podem ser elaboradas através de simulações. O facto de substituir as experiências pelas 

TIC não diminui ou aumenta a eficácia do ensino, num estudo concebido por Baxter e 

Preece (2000) descobriram que é igualmente eficaz o ensino através das TIC (Cox et al., 

2003). De acordo com Cox et al. (2004) o uso das TIC, nomeadamente, as animações nas 

ciências podem ser usadas para estimular o pensamento das crianças e a compreensão 

conceitual, isto é, “this positive evidence includes improving understanding of science 

concepts, developing problem-solving skills, hypothesising scientific relationships and 

processes, and improving scientific reasoning and scientific explanations”(Cox et al., 

2004, p. 5). 

 Outro aspeto importante da utilização das TIC na educação em ciências é as 

crianças poderem investigar modelos existentes e construir os seus próprios modelos, 

identificar fatores e variáveis (Cox et al., 2003). 

 Na educação em ciências as TIC têm muitas aplicações, desde as ferramentas de 

registo de dados e vídeo digital, para captura de dados, aplicações para manipular dados, 

simulação, modelação, criação de ambientes virtuais e recursos disponibilizados na 

internet. As ferramentas de registo de dados utilizadas com recurso às TIC ajuda a 

melhorar a qualidade e quantidade dos resultados nas investigações, em que as crianças 

podem aceder a dados autênticos na internet e usar os seus dados para confrontar ideias.  

 Existem estudos que indicam que o uso do computador melhora o pensamento e 

o planeamento de estratégias, bem como o uso de linguagem científica cada vez mais 

complexa (Condie & Munro, 2007). Através do uso das TIC as crianças podem construir 

as suas próprias aprendizagens, explorar conceitos e plataformas, como bibliotecas 

virtuais, museus virtuais e imagens, fora da sala de aula. 

Assim, o uso das TIC na educação em ciências contribui para o desenvolvimento 

da literacia científica, através da visualização de animações, manipulação de variáveis, 

exploração de simulações, de modelos de fenómenos científicos e tecnológicos e de 

situações reais e imaginárias (Almenara, 2010; Lima, 2007; Martinho, 2008; Santos, 

2007). 
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São vários os estudos que afirmam a utilização das TIC como potenciadora das 

aprendizagens no ensino. Através dos efeitos verificados, as TIC permitem que todos os 

alunos se encontrem envolvidos na aprendizagem, melhorem os resultados escolares, 

permitem uma aprendizagem focada na compreensão e na aprendizagem, fomentam o 

trabalho colaborativo e fazem com que os alunos estejam concentrados (Flores, Escola & 

Peres, 2011). Desta forma, contribuem para que os alunos consigam analisar, refletir, 

discutir e tomar decisões de assuntos tendo uma grande informação, através da utilização 

dos conhecimentos científicos.   

2.5.2. Constrangimentos associados às TIC 

 Alguns dos constrangimentos associados à utilização das tecnologias de 

informação e comunicação são de formação específica dos professores, bem como a falta 

de recursos nas escolas, pois são poucas as escolas que têm computadores ou outros tipos 

de tecnologias de informação e comunicação, e as que têm são ainda em número reduzido 

de recursos (GEPE, 2008).  

Como obstáculos à integração das tecnologias no contexto escolar, Moreira, 

Loureiro e Marques (2005) categorizam os constrangimentos associados à utilização das 

TIC em três níveis: Macro (sistema educativo); Meso (institucional) e Pessoal 

(professores e alunos). 

A nível do Sistema Educativo, consideram o corpo docente e o currículo, 

exemplificando a falta de estabilidade do corpo docente e os conteúdos inadequados ou 

as dificuldades sentidas na integração curricular das tecnologias.  

A nível Institucional, destacam os obstáculos económicos, de equipamento e de 

logística-gestão, isto é, os gastos para obterem os equipamentos, a falta de infraestruturas 

e a organização das turmas, dos espaços e dos horários.  

Referente ao nível Pessoal, são consideradas três categorias, na vertente dos 

professores: formação; atitudes e gestão do currículo. A formação está associada à falta 

de conhecimentos e competências dos professores para integrar as tecnologias no 

currículo. Às atitudes estão relacionados os sentimentos dos professores, ou seja, a 

necessidade de inovação das práticas pedagógicas ou a falta de evidência da utilização 

das tecnologias na aprendizagem dos alunos, pois muitas vezes não se sentem seguros 

perante a utilização de um computador. A gestão do currículo relaciona-se com as 

dificuldades de integração curricular e a falta de fontes de informação. Ainda a nível 

Pessoal, mas na vertente dos alunos, destacam-se barreiras a nível linguístico, autonomia 
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e conhecimentos (competências nas tecnologias e cultura de exploração). Os alunos 

utilizam tecnologias como os telemóveis e as consolas de jogos, no entanto, de acordo 

com estudos não utilizam o correio eletrónico, e quando o utilizam não é para trocar 

mensagens com os professores, facto este que se pode explicar devido à falta de utilização 

das tecnologias em sala de aula, e ao estímulo por parte do professor. 

Tal como se referiu anteriormente, depois da consulta de vários autores, 

nomeadamente, Lima (2007), Martinho (2008), Santos (2007) e Almenara (2010), 

destacam-se na tabela 1 os constrangimentos da utilização das TIC no ensino. 

 

Nível Constrangimentos do uso das TIC no ensino 

S
is

te
m

a
 

E
d

u
ca

ti
v
o
 Falta de infraestruturas nas escolas, impossibilitando a formação 

dos seus alunos; 

Utilização inapropriada pode levantar obstáculos à aprendizagem; 

In
st

it
u

ci
o
n

a
l Falta de equipamentos nas escolas; 

Custo de aquisição de equipamentos com as qualidades necessárias 

para desenvolver uma proposta formativa rápida e adequada; 

P
es

so
a
l 

A
ss

o
ci

a
d

o
 

a
o
s 

A
lu

n
o
s Inibição do aluno na resolução de um trabalho, quando a sua 

publicação estará visível para toda a comunidade; 

Computador como elemento suscetível de distração dos alunos; 

A
ss

o
ci

a
d

o
 a

o
s 

P
ro

fe
ss

o
r
es

1
 

Necessidade de se adaptar a novos métodos de aprendizagem (o uso 

exige que o aluno e o professor saibam trabalhar com métodos 

diferentes dos que são utilizados tradicionalmente); 

O tempo necessário para as atividades online; 

Inexistência de uma disciplina informática (no ensino básico). 

Tabela 1 - Constrangimentos da utilização das TIC no ensino 
 

1 Os constrangimentos associados aos professores podem ser associados aos alunos.  

 

As limitações assinaladas anteriormente,  

“no se centran exclusivamente en los aspectos económicos y de falta de 

infraestructuras, sino en las transformaciones de las ideas que tenemos sobre el 

papel que las mismas pueden desempeñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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la significación que le queramos conceder, y del tipo de estrategias que 

apliquemos sobre la misma en su incorporación educativa” (Almenara, 2010, p. 

50). 

O facto de não estarem inseridos nos programas curriculares o recurso às TIC de 

forma direta é apontado como um obstáculo. Isto porque, nas “escolas portuguesas há 

alguma resistência na incorporação das TIC em todas as disciplinas, devido 

fundamentalmente à insuficiente dotação de equipamentos para utilização livre nos 

alunos” (GEPE, 2008, p. 59). 

As simulações indicadas como aspeto positivo para a utilização das TIC por 

poderem eliminar erros nas experiências e fornecer estímulos visuais, podem levar as 

crianças a obter dados precários e retardar o uso da medida (Condie & Munro, 2007). 

De forma a combater os constrangimentos assinalados e integrar as TIC nas sala 

do 1.º CEB  em todas as áreas, segundo Ramos (2007), podem-se seguir algumas linhas 

de orientação. A primeira sugere que a integração das TIC seja elaborada através da 

criação de ambientes de aprendizagem apropriados, de forma a aumentar o valor 

educativo, e a promover o uso dos recursos da escola, que pode ser elaborado através das 

atividades práticas, laboratoriais e experimentais. De seguida, sugere processos de 

aprendizagem transversais como a introdução das TIC, através de processos que 

desenvolvam o conhecimento dos dispositivos mais importantes, como a interação com 

os computadores. Isto é, desenvolvendo atividades transversais ao currículo ao mesmo 

tempo que adquirem competências relacionadas com as TIC. Como terceira linha, a 

introdução das TIC deve ser elaborada através de estratégias de ensino e aprendizagem, 

com atividades lúdicas e a criação de situações didáticas que levam as crianças a ter que 

recorrer a diferentes áreas curriculares. Por isso, “as TIC representam um poderoso meio 

que pode ser utilizado ao serviço de estratégias de aprendizagem construtivista (ou 

associadas a outros paradigmas) e aplicado ao método científico das várias disciplinas ou 

áreas disciplinares que compõem o currículo” (Ramos, 2007, p. 167). 

As crianças devem de aprender na Internet de forma segura, através de atividades 

de aprendizagem que permitam perceber qual é a informação útil e necessária para os 

trabalhos, desenvolvendo competências de pesquisa e de recolha de informação. Através 

da escrita criativa, recorrendo aos processadores de texto, as crianças devem de 

experimentar e desenvolver competências de autoaprendizagem e desenvolver a 

habilidade de escrever textos. Por último, para a introdução das TIC em sala de aula os 
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principais responsáveis são os professores, que devem de introduzi-las como elementos 

para melhorar os métodos de ensinar e aprender. Para isso, é necessário que o professor 

previamente tenha conhecimentos sobre estes utensílios.   

2.5.3. Recursos educativos digitais no ensino de Ciências 

De forma a utilizar as TIC na educação é necessário fazer uma pesquisa detalhada 

dos recursos educativos digitais a utilizar. São várias as ferramentas disponibilizadas, 

atualmente, no entanto, devem-se selecionar recursos de qualidade. Depois de uma 

pesquisa em Ramos et al. (2010) e DGE (n.d.) selecionou-se os recursos educativos 

digitais [RED] apresentados na tabela 2.  

Recursos 

educativos 

digitais 

Descrição do recurso educativo 

digital 

Imagem e link do site 

C
a

sa
 d

a
s 

C
iê

n
ci

a
s 

A Casa das Ciências é um portal 

de base colaborativa que recolhe, 

valida e divulga materiais digitais 

para servir os professores de 

ciências, dos diferentes níveis de 

ensino. 

 
https://www.casadasciencias.org/cc/redindex.php 

S
cr

a
tc

h
 

 

O Scratch é uma aplicação que 

permite criar as suas próprias 

histórias, jogos e animações 

interativas. 

 
https://scratch.mit.edu/about 

Q
R

 c
o

d
e
 

Esta página online permite criar 

QR codes, para facilitar o acesso a 

páginas online ou vídeos através 

da leitura de códigos com o 

telemóvel ou tablet. Para a leitura 

dos códigos é necessário a 

instalação de uma aplicação de 

leitura de QR codes. 

 
http://www.qr-code-generator.com/ 

https://www.casadasciencias.org/cc/redindex.php
https://scratch.mit.edu/about
http://www.qr-code-generator.com/
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V
is

it
a

s 
d

e 
es

tu
d

o
 v

ir
tu

a
is

 Páginas online em que se pode 

fazer visitas de estudo através do 

computador, as visitas podem ser a 

museus, jardins zoológicos, entre 

outros.  

 
http://www.zoodamaia.pt/360/?startscene=11&sta

rtactions=lookat(55.97,6.96,120,0,0); 

T
ea

ch
er

s 
tr

y 
sc

ie
n

ce
 

Esta página online sugere e 

disponibiliza atividades, 

metodologias, exemplos de 

trabalhos para as diferentes idades. 

Funciona como uma estratégia de 

incentivo e aumento das 

competências nas áreas da 

Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática.  

https://www.teacherstryscience.org/ 

S
o

cr
a

ti
ve

 

O Socrative é uma aplicação que 

serve para elaborar questionários, 

pode ser usada em sala de aula 

para receber feedback em tempo 

real da aprendizagem dos alunos. 

 

https://www.socrative.com/ 

C
la

ss
D

o
jo

 

A ClassDojo é uma aplicação 

online que permite dar o feedback 

dos alunos e contactar com os 

encarregados de educação.  

https://www.classdojo.com/pt-pt/ 

F
li

p
p

ed
 c

la
ss

ro
o

m
 

A aula invertida, tem como 

objetivo o aluno fazer toda a parte 

de observação e análise em casa, 

recorrendo aos vídeos 

disponibilizados, e na sala de aula 

partilhar com os colegas os 

conhecimentos adquiridos. O 

professor ajuda na formulação dos 

conceitos e temas abordados numa 

lógica de colaboração-ação entre 

aluno e professor (Gomes, Osório, 

& Valente, 2015). 

 

http://www.zoodamaia.pt/360/?startscene=11&startactions=lookat(55.97,6.96,120,0,0)
http://www.zoodamaia.pt/360/?startscene=11&startactions=lookat(55.97,6.96,120,0,0)
https://www.teacherstryscience.org/
https://www.socrative.com/
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Q
u

a
d

ro
 i

n
te

ra
ti

v
o

 

O quadro interativo é um 

instrumento fundamental para a 

promoção de um processo de 

ensino mais inovador e de 

aprendizagens mais efetivas. Em 

que as crianças podem manipular 

ao mesmo tempo que mostra aos 

colegas o que está a fazer 

(Bannister, 2010).  

 

 

C
iê

n
ci

a
 e

m
 c

a
sa

 

Página online com experiências 

que podem ser realizadas em casa. 

http://cienciaemcasa.cienciaviva.pt 

O
ri

-g
a

m
i 

O Ori-gami é um recurso digital 

que permite criar percursos em 

espaços conhecidos (através do 

mapa) em que durante esse 

percurso há desafios para chegar 

ao final.  

 

 
https://ori-gami.org/#/tab/home 

G
o

o
g

le
 F

o
rm

u
lá

ri
o

s 

Permite construir questionários, 

quizz de associação e formulários 

de registo, dando acesso aos 

resultados.   

https://www.google.com/intl/pt-PT/forms/about/ 

K
a

h
o

o
t!

 

O Kahoot é uma aplicação que 

permite criar questionários e obter 

os resultados das respostas através 

de pontuação.  

https://kahoot.it/ 

Tabela 2 - Recursos educativos digitais selecionados (com descrição, imagem e link do site) 

 

http://cienciaemcasa.cienciaviva.pt/
https://ori-gami.org/#/tab/home
https://www.google.com/intl/pt-PT/forms/about/
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A maior parte destes recursos educativos digitais podem ser utilizados para todas 

as áreas curriculares, mas é de salientar que alguns são apenas direcionados à educação 

em ciências.  

2.5.4. Professores e o uso das TIC 

 Apesar de todos os constrangimentos apontados pelos autores, um dos maiores 

obstáculos e dos principais para que a utilização das TIC em sala de aula não aumente, 

está associado aos professores, aos principais proporcionadores deste método de Ensino, 

isto é, associado ao nível Pessoal na vertente dos professores. Atualmente são poucos os 

professores de ciências naturais que utilizam as TIC em sala de aula (Osborne & 

Hennessy, 2003). Segundo Rodrigues (2014) a falta de tempo dos professores, o reduzido 

conhecimento tecnológico, a falta de iniciativa para aprender por parte dos professores, a 

pouca confiança na utilização das TIC, a falta de formação inicial, a não perceção dos 

benefícios na sua utilização e a visão restrita do potencial pedagógico, são apontados 

como constrangimentos para a utilização das TIC em sala de aula.  A falta de tempo por 

parte dos professores é um fator que pode ser suficiente para a não utilização dos recursos 

tecnológicos, pois é necessário tempo para procurar os recursos adequados, para que 

sejam selecionados os melhores.  

 As restrições apontadas pelos professores de ciências, em particular, são a falta de 

tempo para ganhar confiança e experiência com as TIC, o limitado acesso a recursos 

confiáveis, o excesso de conteúdos no currículo das ciências, a avaliação que não exige o 

uso das TIC e a falta de orientação para apoiar a aprendizagem (Osborne & Hennessy, 

2003). 

 Ainda, o facto de haver falta de recursos e de apoio técnico, devido ao número 

reduzido de computadores nas escolas com acesso à internet, o hardware e o software 

que se desatualizam rapidamente e a escassa possibilidade das escolas em responder às 

contínuas necessidades de renovação. A ausência na escola de pessoal especializado que 

assegure o bom funcionamento dos recursos existentes são fatores que os professores 

destacam como negativos e desmotivadores para a utilização das TIC.  

A falta de formação dos professores é também um dos constrangimentos 

existentes, Chagas (n.d.) pressupõe que mesmo tendo essa formação inicial “torna-se 

necessário um apoio que seja regular, continuado, duradouro e que permita ao professor 

adquirir a confiança e o empenho necessários para que passe a utilizar estes recursos 

natural e regularmente” (p. 5). Para isso é necessário que os professores tenham acesso a 
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formação na área das TIC com o uso crítico e esclarecido das mesmas. Deste modo, num 

estudo sobre a formação de professores para a integração das TIC por Albuquerque e 

Viseu (2007), definem três pilares fundamentais para o desenvolvimento desta 

aprendizagem: visão, atitudes e prática. A visão tem como objetivo levar os professores 

a questionar o porquê, para quê e como usar as TIC em contexto educativo. Através destas 

questões o professor estabelece as metas sobre o que pretende e o que é possível fazer 

para, posteriormente, adquirir informação específica sobre o uso e integração das TIC. A 

prática está relacionada com o uso efetivo das TIC, isto porque só com o uso e com a 

prática é que o professor consegue perceber como deve fazer e o que deve melhorar, 

procurando formas diferentes de as explorar. Só assim é que o professor vai conseguir 

sentir-se à vontade para usar as TIC, com o trabalho realizado, com a sua concretização 

e reflexão posterior. Depois da prática e da reflexão vêm as atitudes que surgem das 

competências adquiridas pela prática, dando assim mais confiança, segurança e 

autoestima ao professor para utilizar as TIC. Este pilar pode também ser desenvolvido 

através da observação dos resultados positivos no desenvolvimento das crianças com o 

uso destes recursos.  

Ainda, relativamente à formação dos professores, Pontes (2005) afirma que deve 

ter em conta três aspetos: a formação tecnológica, formação científica e formação 

pedagógica. A formação tecnológica está relacionada com os programas, como os 

processadores de texto, base de dados, folhas de cálculo, com a pesquisa de informação 

na internet e a manipulação de software específico para o ensino. Enquanto que a 

formação científica pode ser favorecida com a pesquisa de informação na internet e a 

manipulação de programas que permitem simular e resolver os problemas. A formação 

pedagógica que é melhorada através de estratégias utilizando as TIC, como instrumentos 

que favorecem a aprendizagem das crianças.  

As tecnologias de informação e comunicação não são apenas uma ferramenta 

didática ao serviço dos professores, elas estão no mundo onde crescem os alunos, daí a 

introdução nas salas de aula ser tão importante. O uso das TIC já tem vindo a ser 

executado por alguns professores com o objetivo de apelar e motivar os alunos para o 

processo de aprendizagem, mas é ainda muito escasso. As TIC não devem ser utilizadas 

apenas com o objetivo de motivar, mas sim pelas “facilidades técnicas oferecidas pelos 

computadores possibilitam a exploração de um leque ilimitado de ações pedagógicas, 

permitindo uma ampla diversidade de atividades que professores e alunos podem 

realizar” (Valente, n.d., p. 2).  
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Apesar da atitude da utilização das tecnologias em sala de aula terem de partir do 

professor, há diversos fatores externos, que dependem dos contextos, das instituições, da 

sociedade e da pedagogia. É necessário ter em consideração o contexto em que se está 

inserido, se os encarregados de educação estão envolvidos nas tecnologias e se os 

profissionais da equipa pedagógica estão a favor do processo.  

 Os estudos indicam que a utilização das TIC na sala de aula é atualmente raro, 

mesmo quando estão disponibilizados os recursos não são utilizados, devido às restrições 

apontadas pelos professores (Osborne & Hennessy, 2003). O uso das TIC nas ciências 

limita-se a uma minoria de professores entusiasmados. 

Contudo, apesar dos constrangimentos apontados por alguns professores, as TIC 

quando usadas em sala de aula são vistas pelos professores que as utilizam como uma 

atitude positiva, pois contribui para o aumento do entusiasmo das crianças. Contribui 

também para o aumento da eficiência no planeamento e preparação do trabalho por parte 

dos professores. Apesar dos professores indicarem a falta de tempo como um 

constrangimento para o uso das TIC, “on the other hand studies show that there are 

considerable time savings in medium and long term planning which can be corporately 

shared in reducing teachers’ workload as the ICT” (Balanskat et al., 2006, p. 37). O uso 

das TIC favorece a cooperação em equipa, isto é, “the study provides strong evidence that 

ICT has enabled teachers to cooperate more and share curriculum plans with colleagues 

and managers, which saves time in the preparation of lessons” (idem), contribuindo para 

o planeamento das estratégias cada vez mais eficazes e eficientes.  

O professor quando utiliza as TIC pode utilizar para partilhar ideias com outros 

profissionais e conhecer práticas pedagógicas inovadoras. A nível individual desenvolve 

a reflexão e o pensamento crítico em relação à própria prática pedagógica (Punie & 

Redecker, 2017).  Para além disso, o mais importante é ter em conta as necessidades dos 

alunos e trabalhar no sentido de satisfazer os seus interesses, desenvolvendo novas 

competências. 

A utilização das TIC em sala de aula, não contribui apenas para o desenvolvimento 

dos alunos, “as comunidades online ou virtuais de aprendizagem e de prática, 

particularmente, as de aprendizagem, têm, especialmente nos últimos anos, vindo a 

assumir-se como uma via de desenvolvimento profissional, social e pessoal dos 

professores” (Vieira, 2014, p. 236). 

Assim, cabe ao professor selecionar de forma adequada as estratégias que 

permitem aos alunos desenvolver as capacidades digitais e, ao mesmo tempo, as 
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capacidades de pensar criticamente. A utilização das TIC facilitam a vida dos professores, 

nomeadamente, no contexto pessoal, pois de acordo com Paiva (2002) as tecnologias 

facilitam as suas rotinas profissionais, como preparar testes, elaborar fichas, realizar 

trabalhos de casa, fazer pesquisas, tratar dados, fotografia digital e imagem, trocar 

informação via e-mail, bem como formação à distância. No contexto educativo, as 

tecnologias podem ser usadas como pesquisa, como forma de tirar dúvidas por via e-mail 

e também para contactar com os encarregados de educação.  

Apesar de todos constrangimentos apontados para o uso das TIC na educação em 

ciências, de acordo com Osborne e Hennessy (2003) os professores estão a trabalhar no 

sentido de utilizar cada vez mais as TIC, contribuindo para o ensino e aprendizagem das 

ciências. 
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Capítulo 3 – Projeto de intervenção TIC-TAC 
 

  

Ao longo do Pi desenvolveu-se uma sequência didática [SD] “Tecnologia da 

Informação e Comunicação – Tempo para Aprender com Ciências [TIC-TAC]”, que será 

apresentada de seguida. Algumas das atividades desenvolvidas são comuns ao projeto de 

intervenção da colega de díade, contudo com focos investigativos distintos, no caso deste 

projeto com o foco na utilização das tecnologias de informação e comunicação.  

 Deste modo, segue-se o enquadramento curricular de toda a sequência didática 

(3.1), o processo de conceção da sequência didática (3.2) e a descrição da implementação 

das atividades da sequência didática (3.3).  

3.1. Enquadramento Curricular da sequência didática 

O projeto de intervenção [Pi] TIC-TAC foi desenvolvido tendo por base as 

orientações curriculares nacionais, nomeadamente, o documento de Organização 

Curricular e Programas e o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

A sequência didática enquadra-se no 1.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, sendo a área de enfoque o Estudo do Meio em diferentes blocos. 

No Bloco 3 – à descoberta do ambiente natural destaca-se “os seres vivos do seu 

ambiente” em que refere que as crianças devem “reconhecer alguns cuidados a ter com 

as plantas e os animais” (Ministério da Educação, 2004, p. 115) e que devem “reconhecer 

manifestações da vida vegetal e animal” (idem), abordadas na oitava e nona atividade, 

relativamente às plantas, e os animais na atividade 11, 12, 13 e 14. Ainda, “os aspectos 

físicos do meio local” em que refere que as crianças devem reconhecer “o tempo que faz” 

(idem) relacionado com as estações do ano, desenvolvido na quarta atividade. 

O Bloco 5 – à descoberta dos materiais e objetos refere-se à realização de 

“experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente” quando refere que as 

crianças devem “comparar alguns materiais segundo propriedades simples”  (Ministério 

da Educação, 2004, p. 123) e “agrupar materiais segundo propriedades” (idem) referente 

à sexta atividade. Ainda, “manusear objetos em situações concretas” em que as crianças 

devem ser capazes de “conhecer e aplicar alguns cuidados na utilização e conservação” 

(Ministério da Educação, 2004, p. 124) como a utilização da lupa, na maioria das 

atividades. 

Sendo este um Pii focado nas tecnologias de informação e comunicação destacam-

se as aprendizagens estabelecidas para crianças do 1.º CEB em relação às TIC. Silva 
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(2011) através da leitura do documento Organização Curricular e Programas do Ensino 

Básico (Ministério da Educação, 2004) definiu algumas linhas orientadoras do 

desenvolvimento das TIC em sala de aula numa perspetiva transdisciplinar, sendo assim  

é esperado que no final do 1.º CEB as crianças sejam capazes de: 

“1. Adoptar uma postura experimental e crítica relativamente ao uso das TIC.  

2. Desenvolver interesse e auto-aprendizagem, trabalho cooperativo com as TIC.  

3. Entender a importância de uma cidadania moderna, para a qual o domínio das 

TIC é um instrumento normal de integração na Sociedade do Conhecimento.  

4. Reconhecer, pela pesquisa e indagação, as principais características 

tecnológicas dos diversos recursos audiovisuais e ferramentas que compõem um 

sistema informático.  

5. Adaptar-se a utilização do computador como ferramenta de aprendizagem e de 

construção de conhecimento.  

6. Usar as Tecnologias da Informação e Comunicação disponíveis, dando 

particular ênfase à Internet.  

7. Seleccionar, recolher e organizar informação, recorrendo aos Sistemas de 

Informação e Multimédia.  

8. Cooperar em grupo, intervindo crítica e construtivamente no tratamento da 

Informação e na realização de tarefas.  

9. Desenvolver uma atitude reflexiva face as tecnologias emergentes em tarefas e 

projectos individuais e comuns.  

10. Aplicar e valorizar as competências TIC adquiridas em contextos 

diversificados.  

11. Utilizar as novas Tecnologias de Informação e Comunicação como recurso e 

metodologia imprescindíveis na implementação e divulgação do ensino 

experimental das Ciências” (p. 6). 
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Ainda, em 2010 o Ministério da Educação publicou as metas de aprendizagens, 

em que as TIC surgem como área transversal. Deste modo, as TIC foram organizadas em 

quatro grandes áreas: informação; comunicação; segurança e produção (Rodrigues & 

Grácio, 2011). De acordo com Santos (2011) relativamente à informação a meta 

correspondente é “o aluno utiliza recursos digitais on-line e off-line para pesquisar, 

seleccionar e tratar a informação, de acordo com os objectivos definidos e as orientações 

fornecidas pelo professor” (p. 1). Referente ao domínio da comunicação a meta 

estabelecida é “o aluno comunica e interage com outras pessoas, usando, com o apoio do 

professor, ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de 

conduta subjacentes” (p. 2).  À produção é estabelecida a meta “o aluno desenvolve, com 

o apoio e orientação do professor, trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais 

fornecidas, para representar conhecimentos, ideias e sentimentos” (p. 3). Por último, o 

domínio da segurança está associado à meta que refere que “o aluno adopta 

comportamentos elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais 

fornecidas, respeitando os direitos de autor” (p. 3). 

O documento em vigor no Ministério da Educação que faz referência às TIC é o 

perfil do aluno na saída da escolaridade obrigatória (2017), neste momento no 12.º ano, 

que remete para a área da comunicação e informação e estabelece competências para os 

alunos como: “utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando 

diferentes fontes documentais e a sua credibilidade” e “colaborar em diferentes contextos 

comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas 

(analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente” 

(Martins et al., 2017, p. 22). Para que estas competências sejam desenvolvidas é 

necessário que comecem desde os primeiros anos de vida a serem implementadas.  

3.2. Processo de conceção da sequência didática 

A conceção da sequência didática teve por base um inquérito por entrevista 

(apêndice 1) elaborado às crianças no dia 6 de março, ainda na fase de observação, em 

que se averiguou quais os hábitos das crianças na utilização das TIC, dentro e fora do 

contexto escolar, e que tipo de recursos educativos digitais conheciam. Com o objetivo 

de perceber se o tema em questão era de interesse das crianças e de que modo podia ser 

utilizado. Este inquérito por entrevista também serviu para perceber o que é que as 

crianças usavam no contexto escolar, nomeadamente, quadro interativo, computador, 
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tablet e/ou telemóvel, e fora do contexto escolar. Ainda, para saber qual a sua utilização, 

como por exemplo, para jogar e ver vídeos. As entrevistas decorreram individualmente, 

isto é, a uma criança de cada vez, fora da sala da turma. Algumas das respostas dadas nas 

entrevistas contribuíram para as atividades desenvolvidas que, posteriormente, na 

implementação da sequência didática as ideias das crianças foram postas em prática.   

Deste modo, foram elaboradas 28 questões, mas apenas foram selecionadas as 

mais pertinentes para a investigação. Sendo assim, relativamente aos dispositivos 

utilizados em contexto de sala da turma verificou-se que mais de metade das crianças 

(75%) mencionou não utilizar nenhum dos dispositivos (tablet, computador, telemóvel, 

consola ou quadro interativo), 10% utilizava o computador, 10% utilizava o quadro 

interativo e apenas 5% afirmou que utilizava o tablet.  

No que se refere ao conhecimento dos recursos educativos digitais por parte das 

crianças, o mais conhecido é o youtube, com a totalidade das crianças a mencioná-lo como 

conhecido e a ClassDojo (com 60%). Conhecem, ainda, o scratch (5%) e o blogue (5%). 

Relativamente aos locais onde utilizam os recursos educativos digitais a maioria 

das crianças menciona a sua utilização em casa (90%), enquanto que na sala da turma só 

é mencionado por 25% das crianças. Ainda, mencionaram a sua utilização na casa de 

familiares (25%), no emprego da mãe (10%), na rua (5%,), no carro (5%) e em qualquer 

sítio que tenha rede (5%). No que concerne ao acompanhamento do uso dos recursos 

educativos digitais, pode-se concluir que a maioria das crianças utiliza sozinha (75%), 

algumas afirmam estar acompanhadas pela mãe ou pelo pai (40%), pelo professor (25%) 

e pelos irmãos (15%).  

Em relação à utilização dos recursos educativos digitais a maioria das crianças 

menciona a sua utilização com o objetivo de ouvir música e ver filmes (90%). Ainda que 

escassa, referem a sua utilização como uma função lúdica, para jogar (5%). Salienta-se 

que 5% das crianças menciona nunca ter utilizado recursos educativos digitais. Quando 

se refere a sua utilização na escola a maioria das crianças menciona nunca ter utilizado 

este tipo de recursos (80%), no entanto, as que afirmam a sua utilização justificam que 

usaram para escolher a mascote da ClassDojo (10%), para conhecer a ClassDojo (5%) e 

para ver as notas (5%).  

Verificou-se que todas as crianças gostam de utilizar este tipo de recursos 

educativos digitais (75% adora e 25% gosta muito). Aquando da sua utilização mais de 

metade das crianças sentem-se felizes (75%), outras sentem-se divertidas (25%), 

pensativas (20%), aborrecidas (10%) e ansiosas e nervosas (5%).   
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Pode-se concluir que apenas 40% das crianças acha possível a utilização dos 

recursos digitais na sala da turma. A maioria das crianças adorava utilizá-los na sala da 

turma (90%). Os recursos educativos digitais destacados pelas crianças para futura 

utilização na sala da turma foram: o youtube (85%), o blogue (80%), o scratch (80%), a 

ClassDojo (80%), o ori-gami (70%) e o kahoot (60%).   

Tendo em consideração estes resultados, foram pensadas, planificadas e 

elaboradas as atividades da sequência didática “TIC-TAC”, desenvolvidas em simultâneo 

com o projeto da colega de díade focado na temática das histórias, fantoches e concepts 

cartoons. Ao longo deste projeto tentou-se planificar estratégias de ensino diversificadas 

(planificações em anexo 2) como se poderá verificar na descrição das atividades da 

sequência didática.  

3.3. Descrição da sequência didática 

As atividades desenvolvidas na sequência didática “TIC-TAC” iniciaram-se no 

dia 13 de março e terminaram no dia 30 de maio. Com um total de 14 atividades 

desenvolvidas ao longo de 22 sessões. Tendo sido este projeto desenvolvido em 

simultâneo com a colega de díade, algumas atividades têm aspetos em comum. Assim, as 

atividades foram desenvolvidas tendo em conta os mesmos conteúdos, mas com objetivos 

distintos. De seguida, apresenta-se na tabela 3 o cronograma com as atividades 

desenvolvidas e uma breve descrição da mesma. 

 

Mês Dia Atividades desenvolvidas 

M
ar

ço
 

13 Atividade 1: Reta numérica submarina – uso da reta numérica no 

computador. 

13 Atividade 2: Vamos escrever no computador! – transcrição de um texto 

para o computador. 

19 Atividade 3: ClassDojo, como estive hoje? – início da marcação do 

comportamento na ClassDojo. 

A
b
ri

l 

10 Atividade 4: Sabes tudo sobre a primavera? – kahoot sobre as 

características da primavera. 

11 Atividade 5: Vamos construir o nosso blogue – escrita de textos no 

computador para o blogue. 
12 

17 Atividade 6: À descoberta das mudanças de estado físico – registo das 

ideias prévias no Google Formulários e avaliação das aprendizagens no 

kahoot. 
18 

23 Atividade 7: Blog “Os fantásticos” – apresentação do blogue aos 

encarregados de educação e do acesso para a ClassDojo. 
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24 Atividade 8: A procurar, a procurar diferentes plantas vamos encontrar – 

caça ao tesouro analógica, caça ao tesouro digital com o ori-gami e registo 

fotográfico.  
M

ai
o

 

3 Atividade 9: Tantas plantas diferentes – leitura de QR codes com 

informação de cada parte da planta. 7 

8 Atividade 10: Formar figuras com o tangram – uso do tangram no 

computador para completar figuras com as peças. 

14 Atividade 11: Vamos conhecer alguns animais! – criação de bilhetes de 

identidade [BI] animais através do Google Formulários, para criar um 

livro, confirmação da informação nos QR codes e no CIEC. 

21 Atividade 12: Vamos visitar outra Quinta! – pesquisa sobre a Quinta 

Pedagógica de Aveiro através dos QR codes, visita de estudo virtual e 

chamada com a monitora da Quinta. Jogo de avaliação sobre a visita de 

estudo no scratch. 

22 Atividade 13: À descoberta do desenvolvimento de um pinto dentro do 

ovo – utilização do modelo do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo 

e registo fotográfico. Registo das ideias prévias nos Documentos Online. 

23 Atividade 13: À descoberta do desenvolvimento de um pinto dentro do 

ovo – utilização do modelo do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo 

e registo fotográfico. 
24 

25 

28 

29 Atividade 13: À descoberta do desenvolvimento de um pinto dentro do 

ovo – utilização do modelo do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo 

e registo fotográfico. Registo conclusões nos Documentos Online. 

Atividade 14: À descoberta das características do pintainho – através de 

uma incubadora digital nasceram dois pintainhos. Registo das ideias 

prévias no Google Formulários, utilização dos QR codes para confirmar a 

informação, avaliação das aprendizagens no kahoot. 

30 Atividade 13: À descoberta do desenvolvimento de um pinto dentro do 

ovo – criação de um vídeo da apresentação do desenvolvimento através da 

filmagem.  
Tabela 3 - Atividades desenvolvidas no projeto TIC-TAC 

 

Legenda 

 Atividades do projeto da professora estagiária-investigadora Daniela Rodrigues. 

 Atividades do projeto das professoras estagiárias-investigadoras Jéssica Gonçalves e 

Daniela Rodrigues. 

  

A elaboração da sequência didática focou-se em vários aspetos, tendo em conta o 

enquadramento teórico e curricular referente à temática, mas também considerando o 

interesse das crianças, tendo por base os recursos educativos digitais que mais queriam 

utilizar, e como é que gostavam que esses fossem utilizados.  

Este projeto realizou-se numa visão inter, multi e transdisciplinar. Deste modo, 

ainda que focado na área de Estudo do Meio, esteve interligado com as áreas de 

Português, Expressões e Matemática. A nível de Português foram trabalhadas várias 
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obras, que serviram de contextualização para as atividades elaboradas, nomeadamente, a 

coleção da “Quinta dos Quatro Ventos” (Ellis, 1995), e a leitura de informação que é 

crucial para estas idades. Através da colagem de palavras, as crianças construíram frases 

como forma de avaliação da atividade 11 “Vamos conhecer alguns animais!”. Para além 

das colagens, nas Expressões, foram elaboradas algumas dramatizações com os 

fantoches. Na Matemática foram trabalhados problemas contextualizados com as 

temáticas, como por exemplo, na visita de estudo à Quinta Pedagógica de Aveiro. Ainda, 

foram utilizados alguns recursos educativos digitais na Matemática, para explorar a reta 

numérica e o tangram. 

 

Atividade 1 - Reta numérica submarina 

A atividade 1 relacionada com a área da Matemática teve como objetivo a 

elaboração de contagens progressivas e regressivas na reta numérica, através de um 

recurso educativo digital, reta numérica submarina do site CNECNOAS2 (figura 1). 

Salienta-se que anteriormente as crianças já tinham realizado a atividade com o auxílio 

de uma reta numérica em papel.  

 Esta atividade surgiu no âmbito da história “A Zita vai ao Zoo” e de durante a 

visita a Zita ter conhecido a sua amiga zebra. As crianças construíram a zebra para, 

posteriormente, fazerem contagens progressivas e regressivas com a zebra na reta 

numérica.  

 Depois de completarem a tarefa com a reta numérica em papel, passaram à 

resolução da tarefa com o computador, nomeadamente, com o recurso educativo digital 

da reta submarina.   

 

                                                           
2 Link de acesso ao RED reta numérica submarina: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-

1/matematica/reta-numerica-submarina/  

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/reta-numerica-submarina/
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/reta-numerica-submarina/
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Figura 1 - Jogo reta numérica submarina 

 

Atividade 2 - Vamos escrever no computador! 

A atividade 2 direcionada ao Português, teve como objetivo as crianças 

começaram a manusear no computador, uma vez que nas entrevistas concluiu-se que 

algumas crianças não o faziam. Deste modo, a atividade teve como principal finalidade a 

transcrição de um texto para o computador, em grupo, o texto selecionado já tinha sido 

trabalhado pelas crianças. E assim, familiarizar algumas das crianças com o teclado do 

computador.  

O texto transcrito surgiu na contextualização do texto criado pelas crianças, em 

grande grupo, no quadro, com o título “A Zita e a zebra”. Esta atividade foi elaborada em 

grupos de dois (como se pode observar na figura 2), e surgiu pelo facto de as crianças 

mencionarem na entrevista não saberem ligar e desligar o computador, nem escreverem 

textos no mesmo. 

 

Figura 2 - Transcrição do texto no computador 
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Atividade 3 - ClassDojo, como estive hoje? 

A atividade 3 destinou-se à apresentação da plataforma da ClassDojo conhecida 

por algumas das crianças.  

A ClassDojo é uma plataforma que permite dar feedback às crianças sobre o 

comportamento durante as atividades, além disso, contribui para a comunicação entre os 

encarregados de educação e o professor. As crianças sempre que quiserem podem 

personalizar o seu avatar.  

É de salientar que as crianças já tinham tido uma sessão para ativar as suas contas, 

deste modo, neste dia começaram a registar os pontos na plataforma. Durante o projeto 

usou-se a ClassDojo todos os dias. Salienta-se que apesar da ClassDojo deixar publicar 

imagens e atividades que vão sendo elaboradas com as crianças, bem como comentários 

por parte das crianças e dos encarregados de educação. No entanto, a utilização da 

plataforma teve outra finalidade ao longo do projeto, teve como objetivo registar os 

comportamentos, as atitudes positivas e outras que necessitam de ser melhoradas, que se 

destacaram em algumas atividades, como o trabalho em equipa, ajudar os outros, entre 

outras (como se pode observar na figura 3). Assim, motivar os alunos para o 

desenvolvimento de competências e atribuição de valores, a trabalhar, a ajudar os outros, 

entre outros aspetos (ClassDojo, 2012). A atribuição dos pontos pode ser individual ou 

em grupo, no momento da atividade ou no final, através de pontos positivos e/ou 

negativos.  

Ainda, na ClassDojo pode-se marcar as presenças ou faltas das crianças e 

visualizar os gráficos circulares gerados com a atribuição dos pontos, que pode ser vista 

pelos professores ou encarregados de educação.  As publicações na plataforma podem ser 

elaboradas através de um telemóvel, tablet ou computador. 

As atitudes estipuladas na plataforma foram inicialmente discutidas com as 

crianças, aquando da apresentação da ClassDojo.  
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Figura 3 - Marcação dos pontos na ClassDojo 

 

Atividade 4 - Sabes tudo sobre a primavera? 

A atividade 4 denominada de “Sabes tudo sobre a primavera?” surgiu através da 

contextualização da história “O concerto do Henrique na quinta”, criada para esta 

atividade, uma vez que o concerto decorreu na primavera. Depois de uma conversa sobre 

as estações do ano e sobre as suas características, através do PowerPoint disponível na 

Escola Virtual, passou-se à avaliação das aprendizagens das crianças.  

A avaliação das aprendizagens foi elaborada através da utilização da aplicação 

kahoot. Apresentou-se a aplicação, explicitando o seu funcionamento e o objetivo da sua 

utilização. Esta aplicação permite as crianças selecionarem uma opção correta e no final 

de cada questão ver as opções que selecionaram (como se pode observar na figura 4). No 

final do jogo temos acesso a um Excel com os resultados gerais e específicos.  
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Figura 4 - Opções selecionadas durante a questão 

   

Deste modo, procedemos à elaboração do jogo (figura 5) e, no final, à 

sistematização de cada questão. As questões selecionadas foram “Quantas são as estações 

do ano em Portugal?”, “Como se chamam as estações do ano?”, “Em que mês começa a 

primavera?”, “Em dia começa a primavera?”, “Normalmente o que é que acontece na 

primavera?”, “Nesta estação do ano a temperatura é…”, “Nesta época as pessoas…” e 

“Normalmente que tipo de roupas vestimos na primavera?”. Durante o jogo, a questão e 

as opções de resposta foram lidas pela professora estagiária-investigadora (figura 6), 

repetindo algumas vezes. 

 

Figura 5 - Concretização do jogo 
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Figura 6 - Apresentação da questão 

 

Atividade 5 - Vamos construir o nosso blogue 

A atividade 5 teve como objetivo a construção do blogue da turma. Esta atividade 

surgiu devido às respostas das crianças aquando da entrevista, e o entusiasmo das mesmas 

em ter um blogue. 

As crianças construíram os textos no computador com a descrição das atividades 

selecionadas e concretizadas até àquele dia. A atividade foi elaborada em grupos de duas 

e de três crianças. Os textos foram construídos autonomamente pelas crianças (como se 

pode observar na figura 7), tendo auxílio das professoras apenas para relembrar os 

momentos de cada atividade. 

Visto ser o blogue da turma decidiu-se que fazia mais sentido serem as crianças a 

construírem os primeiros textos. Salienta-se que os textos que se encontram no blogue 

foram corrigidos e adaptados, uma vez que a maioria se encontrava com ausência de 

informação.  

Para além de ter sido uma atividade direcionada às tecnologias de informação e 

comunicação, nomeadamente, à construção do blogue, foi também uma atividade de 

Português, relativamente à construção do texto propriamente dito. 
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Figura 7 - Construção dos textos para o blogue 

 

Atividade 6 - À descoberta das mudanças de estado físico 

Esta atividade iniciada através da dramatização de uma discussão entre os 

fantoches da coleção da Quinta dos Quatro Ventos, construídos no âmbito do Pi da 

professora estagiária-investigadora Jéssica Gonçalves. A discussão foi sobre o que 

acontece ao chocolate que os animais encontraram no dia anterior na caixa dos segredos, 

se for colocado num recipiente com água muito quente e no congelador. Surgiu assim a 

questão-problema “Qual o efeito da temperatura nas substâncias?”. 

 As previsões da atividade foram desenvolvidas na sala da turma, em que através 

de uma conversa, as crianças dramatizaram com os fantoches o que achavam que ia 

acontecer às substâncias se fossem colocadas num recipiente com água muito quente 

(temperatura alta) e no congelador (temperatura baixa). Posteriormente, o registo das 

previsões foi efetuado no laboratório, através do preenchimento individual das ideias 

prévias no Google Formulários. As questões foram: “O que vamos precisar” em que as 

crianças tinham de selecionar os materiais que pensavam que iam utilizar na 

experimentação; “O que achas que vai acontecer quando aquecemos?” em que as crianças 

tinham de selecionar o estado físico em que achavam que ia ficar cada substância; “O que 

achas que vai acontecer quando congelamos?” em que deveriam de fazer o mesmo que 

na questão anterior.    

Durante a experimentação, no laboratório, as crianças colocaram as substâncias 

num recipiente com água muito quente (figura 8). Observaram as mudanças que 

ocorreram nas substâncias (dentro de um saco). De seguida, registaram no Google 

Formulários o que verificaram, isto é, “O que aconteceu quando aquecemos?”. 
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Figura 8 - Substâncias em água quente 

 

Ainda, colocaram as substâncias (dentro de um saco) no congelador, no entanto, 

o resultado desta experimentação só pôde ser visto no dia seguinte. 

 No dia 18 de abril, deu-se continuidade à atividade em que as crianças observaram 

o que aconteceu às substâncias que estavam no congelador (figura 9). Depois de 

observarem, registaram no Google Formulários o que verificaram, isto é, “O que 

aconteceu quando arrefecemos?” (figura 10). 

 
Figura 9 - Substâncias depois do congelador 
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Figura 10 - Registo da atividade na plataforma 

 

 No final, as crianças concluíram a atividade através do diálogo e da sistematização 

das ideias. Como forma de avaliação das aprendizagens utilizou-se o kahoot, com 

afirmações sobre toda a atividade para completar, tais como “verificámos que a 

manteiga”, “verificámos que o leite”, “verificámos que o álcool etílico”, “verificámos que 

o chocolate”, “verificámos que a farinha”, “verificámos que o sal”, “verificámos que a 

água” e, por último, a questão “O que é que podemos concluir quando se varia a 

temperatura?”.  Salienta-se que as afirmações para completar tinham como hipóteses de 

resposta “derreteu”, “congelou”, “não aconteceu nada” e “derreteu e congelou”. No final 

do jogo, verificou-se quais as respostas que tiveram mais dificuldades e porquê, 

questionando as crianças sobre as dúvidas que tiveram. 

Atividade 7 - Blog “Os fantásticos”  

 No dia 23 de abril, ao final do dia, decorreu a reunião com os encarregados de 

educação, em que as crianças apresentaram o blogue da turma. Esta sessão de 

apresentação foi preparada ao longo da semana, em que algumas crianças apresentaram 

as atividades existentes no blogue, e a página principal, isto é, o sobre, como podiam fazer 

comentários e colocar gostos (figura 11). 
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Figura 11 - Apresentação da página do blogue 
 

Depois disso, as restantes crianças apresentaram os fantoches dos animais da 

Quinta dos Quatro Ventos (figura 12). No final, cantaram uma canção da Quinta dos 

Quatro Ventos, adaptada da melodia “A Quinta do Tio Manel”. 

 

Figura 12 - Apresentação dos fantoches da Quinta dos Quatro Ventos 

 

No final da apresentação por parte das crianças, apresentou-se aos encarregados 

de educação como podiam aceder ao blogue, e como podiam aceder à ClassDojo. 

Por último, seguiu-se um momento de convívio com os encarregados de educação, 

através de um lanche, em que algumas das sobremesas foram confecionadas pelas 

crianças. Durante este momento, os encarregados de educação tiraram dúvidas acerca do 

acesso à ClassDojo e ao blogue com a professora estagiária-investigadora.  
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Atividade 8 - A procurar, a procurar diferentes plantas vamos encontrar  

De forma a contextualizar a atividade das plantas, introduziu-se a história “Tantas 

plantas por aí”, criada pela professora estagiária-investigadora Jéssica Gonçalves (tendo 

em conta o seu projeto de intervenção).  

Depois de uma conversa, realizou-se uma caça ao tesouro das plantas da Quinta 

dos Quatro Ventos e daquelas que os animais não conseguiram encontrar. O objetivo 

durante a caça ao tesouro era observar, fotografar e recolher imagens de diversas plantas. 

A caça ao tesouro digital foi realizada no recreio exterior por duas equipas (cada equipa 

com cinco elementos), e a caça ao tesouro em papel no recreio interior por uma equipa 

(de 10 elementos), ou seja, um total de três equipas realizado em dois momentos do dia. 

A caça ao tesouro digital foi elaborada através do recurso educativo digital ori-gami.org3 

(tabela 2) e da utilização de dois telemóveis (figura 13). 

 

Figura 13 - Caça ao tesouro no recurso educativo digital ori-gami.org 

 

No recreio exterior encontravam as plantas de grande porte e arbustos (pinheiro, 

oliveira, laranjeira, nespereira, alecrim, imagem das plantas cacaueiro, cafeeiro e 

mangueira), e no recreio interior as imagens das plantas de pequeno porte (tomateiro, 

feijoeiro, alface, couve-flor, cebola e cenoura). À medida que encontravam uma planta 

tiravam fotografias (figura 14). Todas as crianças realizaram as duas caças ao tesouro.  

                                                           
3 Link de acesso ao RED ori-gami: https://ori-gami.org/#/tab/home  

https://ori-gami.org/#/tab/home


49 

 

 

Figura 14 - Crianças a fotografar a planta 

 

No final da atividade, foi efetuado o registo originando um livro das plantas 

publicado online, em que as crianças podem aceder através do QR code. Por último, em 

grupos, apresentaram as plantas e as suas caraterísticas (figura 15). 

 

Figura 15 - Apresentação das plantas 

 

Atividade 9 - Tantas plantas diferentes  

De forma a iniciar a atividade apresentou-se o cartoon “Será que as plantas têm 

diferentes partes?” (criado para o projeto da professora estagiária-investigadora Jéssica 

Gonçalves) para que as crianças discutissem as suas ideias prévias.  

As crianças foram divididas em 6 grupos (raízes, caules, folhas, frutos, flores e 

sementes) e cada grupo teve o cartoon correspondente à parte da planta com que ficou. A 

primeira tarefa foi separar as partes das plantas, isto é, as raízes de não raízes, e assim, 
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sucessivamente. De seguida, analisar cada parte da planta identificada com uma etiqueta, 

através da cor, da forma, da textura, do tamanho, entre outras coisas que puderam 

mencionar. À medida que exploraram cada parte da planta, tiveram um QR code na 

saqueta (figuras 16, 17, 18, 19, 20 e 21), que foi visto com o tablet, que continha a 

informação de cada parte.  

 

Figura 16 - QR codes dos caules 

 

Figura 17 - QR codes das sementes 
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Figura 18 - QR codes dos frutos 

 

Figura 19 - QR codes das folhas 

 

Figura 20 - QR codes das flores 



52 

 

 

Figura 21 - QR codes das raízes 

 

No segundo dia desta atividade, nas mesas, à disposição das crianças e em cada 

grupo, estava uma folha branca com as partes das plantas e os respetivos QR codes. Cada 

grupo teve imagens das partes das plantas com que ficou e teve de as agrupar segundo 

algumas características, colando as imagens na folha de registo. 

Por último, cada grupo teve folhas A4 consoante o número de partes das plantas 

que continha, a tarefa foi colar cada imagem e o QR code correspondente nessa folha, e 

responder à questão “Quem sou eu?”, escrevendo o nome da parte da planta. Para tal e 

para relembrar cada uma, verificaram os QR codes com os tablets (figura 22). Esta 

atividade originou um livro publicado online, em que as crianças podem aceder através 

do QR code.  

 

Figura 22 - Leitura dos QR codes nos tablets 

 

Atividade 10 – Formar figuras com o tangram 

A atividade foi contextualizada através de um PowerPoint sobre o objeto que 

apareceu na Quinta dos Quatro Ventos (o tangram), criado para esta atividade. O objetivo 
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da atividade era as crianças perceberem que através do tangram podiam formar figuras 

diferentes com o mesmo número de peças (mesma medida de área).  

Assim, através do uso de um recurso educativo digital as crianças, duas a duas, 

preencheram a figura no computador com as peças do tangram4 que necessitavam, e 

registaram a quantidade de peças (triângulos, quadrados e paralelogramos que foram 

necessários para formar a figura) numa folha de registo (figura 23). Antes de começar, 

observaram o recurso digital no quadro interativo e procedeu-se à explicação das regras 

da aplicação.  

 
Figura 23 - Tangram digital 

 

Depois de fazerem no computador o objetivo foi tentar montar outras figuras ou 

as mesmas com as peças do tangram, que cada criança possuía em papel (figura 24). 

 

Figura 24 - Tangram em papel 

 

 

                                                           
4 Link de acesso ao RED tangram: http://www.clickjogos.com.br/jogos/kids-tangram/  

http://www.clickjogos.com.br/jogos/kids-tangram/
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Atividade 11 - Vamos conhecer alguns animais!  

A atividade foi contextualizada através da história “Espécies diferentes” criada 

pela professora estagiária-investigadora Jéssica Gonçalves (tendo em conta o seu projeto 

de intervenção).  

Depois de uma conversa sobre a história, as crianças formaram grupos de dois. 

Cada grupo ficou responsável por três animais e a descoberta das características de cada 

um. Cada grupo teve um computador, as fotografias dos animais, o animal em plástico ou 

o animal vivo e um exemplo do revestimento desse animal, isto é, no caso das aves as 

penas, no caso dos peixes as escamas, no caso dos anfíbios ou dos répteis as minhocas 

(para sentirem a pele nua), e no caso dos mamíferos o pelo dos gatos. 

O objetivo de cada grupo foi observar as características de cada animal e 

selecionar as respostas no Google Formulários, para obterem o BI do seu animal (figura 

25). Tendo em conta os animais existentes no contexto inserido e a exceção de alguns 

animais, selecionou-se 30 animais para a atividade. Deste modo, os animais selecionados 

pela sua existência local foram: javali, rato-do-campo, ouriço-cacheiro, pato-real, mocho-

galego, cegonha-branca, gambúsia ou peixe mosquito, lampreia, enguia, carpa-comum, 

cobra-de-pernas-tridáctila, osga-comum, cágado leproso, cobra de água (viperina), 

lagartixa ibérica, sapo comum, rã comum, salamandra de costelas salientes, lagostim-

vermelho, minhoca, bicho da seda e joaninha-de-sete-pintas. Por se tratar de exceções 

selecionou-se o golfinho-comum, zebra-de-grevy, pinguim-do-cabo e bacalhau-do-

atlântico. Ainda, por se tratarem de animais que são conhecidos pelas crianças selecionou-

se o caracol, a borboleta, a galinha e a formiga-carpinteira.   

As características a analisar foram a coloração, o revestimento, a alimentação, o 

habitat, a reprodução e as curiosidades sobre cada animal. Para observar o revestimento 

tiveram exemplos de animais com esse revestimento, para sentirem a diferença (em cada 

tipo de revestimento). Para observarem a coloração tiveram em consideração a coloração 

do animal que se observava na fotografia, no entanto, salientou-se que nem todos os 

animais da mesma espécie são daquela cor, pois podem apresentar cores diferentes. Para 

descobrirem a alimentação, o habitat e as curiosidades tiveram de pensar no tipo de 

animal. No entanto, as professoras acompanharam as crianças sempre que tiveram 

dúvidas, de forma a dar algumas pistas. 
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Figura 25 - Preenchimento do BI animal 

 

Depois de concluírem o preenchimento do BI do animal, confirmaram as suas 

respostas através de dois dispositivos. Aproveitando o facto de se tratar de uma escola 

com um centro integrado de educação em ciências, utilizou-se numa das atividades os 

recursos disponibilizados pelo estabelecimento, tendo sido estes os módulos referentes 

aos animais. Estes dois módulos estão relacionados com as TIC, uma vez que um deles é 

um ecrã tátil e outro é um aparelho com entrada de placas, em que se lê o código e associa 

a um animal. Às crianças que calhou animais que existem no CIEC, para confirmar 

recolheram informação extra, nos módulos “Viaja e descobre o Tejo!” e/ou “Pesca no 

Tejo!” (figura 26). As restantes crianças que tiveram animais que não existem nos 

módulos, verificaram a informação no BI do animal com os tablets através dos QR codes 

(figura 27).  

 

Figura 26 - Confirmação da informação no CIEC 
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Figura 27 - Confirmação da informação através do QR code 

 

Por último, apresentaram os animais e as suas caraterísticas, por grupo, através de 

um teatro de fantoches (figura 28). Os bilhetes de identidade de cada animal preenchidos 

pelas crianças originaram um livro “Vamos conhecer alguns animais!” publicado online, 

em que as crianças podem aceder através do QR code (figura 29). 

 

Figura 28 - Apresentação das características dos animais 

 

Figura 29 - Livro "Vamos conhecer alguns animais!" e respetivo QR code 
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Atividade 12 - Vamos visitar outra Quinta!  

Através do PowerPoint “A Zita descobriu outra Quinta”, criado para esta 

atividade, as crianças fizeram uma pesquisa sobre a Quinta que a Zita conheceu (figura 

30). Para saberem mais sobre a Quinta Pedagógica de Aveiro fizeram uma pesquisa na 

página online através dos QR codes e dos tablets, em grupos de dois (figura 31). No final 

da leitura, escreveram uma ou duas frases sobre a Quinta e sobre o que gostavam de ir lá 

fazer. 

 

Figura 30 - Contextualização da atividade 

 

Figura 31 - Pesquisa sobre a Quinta Pedagógica de Aveiro 

 

De seguida, as crianças fizeram uma fila na porta de entrada, e receberam um 

bilhete para fazerem uma visita de estudo, nos bilhetes estava inserido o QR code da 

página online da Quinta, para puderem visualizar em casa com os encarregados de 

educação. Assim, depois de uma conversa, as crianças iniciaram a visita de estudo virtual 

à Quinta, através de um vídeo (figura 32). O vídeo de apresentação foi previamente 
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preparado e contou com a participação da Monitora Soraia Teixeira, que apresentou e fez 

a visita de estudo guiada pela Quinta. 

 

Figura 32 - Visita de estudo virtual 

 

No final conversámos sobre a visita e as dúvidas de cada criança. Ainda, neste dia 

puderam contactar com a Diretora da Quinta, Cláudia Gonçalves, para tirarem dúvidas 

sobre a Quinta. Esta conversa deu-se através de um telefonema pelo telemóvel, que se 

encontrava em alta voz. É de salientar, que a conversa foi previamente ensaiada, as 

crianças selecionaram as questões a fazer, e cada criança ficou responsável por uma 

questão.   

Assim que as crianças terminaram a conversa procederam à execução de um jogo 

individual de avaliação na aplicação scratch, no computador. O objetivo do jogo era 

associar o tesouro de cada animal, mencionado pela Monitora Soraia Teixeira, ao animal 

correto da Quinta, como o jogo da memória (figura 33). Os animais selecionados foram 

o porquinho da índia associado às patas, os patos associados às suas patas, os porcos 

associados às escovas de limpar sapatos, os cavalos associados ao coração, os coelhos 

associados às orelhas e as cabras associadas aos cornos.  
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Figura 33 - Jogo no scratch 

 

Atividade 13 - À descoberta do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo  

A penúltima atividade do Pi decorreu nos dias 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de maio. 

Iniciou-se através da história “Três da mesma espécie” criada pela professora estagiária-

investigadora Jéssica Gonçalves (tendo em conta o seu projeto de intervenção). 

Depois de conversar sobre a história, surgiu a questão-problema “Como se 

desenvolve um pinto dentro do ovo?” que foi discutido através de um cartoon (criado para 

o projeto de intervenção da colega da díade).  

As ideias prévias sobre a questão-problema foram preenchidas no computador por 

cada criança, através do preenchimento do esquema de como pensam que um pinto se 

desenvolve dentro do ovo, nos documentos online, arrastando a imagem para o ciclo.  

No laboratório iniciou-se a atividade de “Como se desenvolve um pinto dentro do 

ovo?”. Inicialmente, as crianças observaram a incubadora onde estavam os três ovos 

(figura 34), que foram colocados na incubadora no dia 9 de maio, observando quantos 

dias ainda faltavam. De seguida, observaram o modelo do desenvolvimento de um pinto 

e abriram um ovo de cada vez, até chegar ao dia correspondente. Uma criança de cada 

vez abriu um ovo e tirou uma fotografia ao interior do ovo, para ficar registado o que 

aconteceu durante a experimentação. Cada criança mostrou à turma a imagem que estava 

dentro do ovo. O mesmo aconteceu no dia 23, 24, 25, 28 e 29 de maio, em que as crianças 

se deslocaram ao laboratório para observar o modelo e registar.  
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Figura 34 - Incubadora digital com os ovos 

 

No dia 29 as crianças abriram todos os ovos e concluíram a atividade, uma vez 

que nesse dia iam observar as características do pintainho (figura 35). Assim, 

responderam à questão-problema em conjunto e procedeu-se ao registo das conclusões 

através do preenchimento do esquema de como pensam que um pinto se desenvolve 

dentro do ovo, nos documentos online, arrastando a imagem para o ciclo (figura 36).  

 

Figura 35 - Modelo do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo 
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Figura 36 - Plataforma de registo da atividade 

 

No dia 30 como forma de registo da experimentação as crianças apresentaram 

com os fantoches da Quinta dos Quatro Ventos o desenvolvimento de um pinto dentro do 

ovo. O vídeo foi publicado posteriormente no blogue da turma. 

 

Atividade 14 - À descoberta das características do pintainho  

A última atividade do Pi decorreu no laboratório, as crianças observaram a 

incubadora, nomeadamente, os dias que faltavam, a temperatura, a posição dos ovos e as 

características dos ovos (se já estavam partidos ou não).  

A atividade foi contextualizada através da continuação da anterior, em que se 

explorou as características externas do pintainho, como o revestimento, cor, o seu habitat 

e a alimentação depois de nascer. As ideias prévias foram registadas através do 

preenchimento do questionário no Google Formulários (figura 37), através das seguintes 

questões “Qual pensas que é a cor do pintainho?”, “Qual pensas que é o revestimento do 

pintainho?”, “O que pensas que os pintainhos preferem comer?” e “Onde é que achas que 

os pintainhos gostam de viver?”. 
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Figura 37 - Registo das ideias prévias no Google Formulários 

 

 À disposição das crianças estavam dois pintainhos com duas semanas para que, 

em grupo, observassem as características externas do pintainho, e registassem na folha de 

registo (figura 38).  

 

Figura 38 - Observação dos pintainhos 

 

Posteriormente, em grupo, com os tablets e os QR codes pesquisaram a 

alimentação e o habitat dos pintainhos e registaram na folha de registo (figura 39). 
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Figura 39 - Folha de registo 

 

As conclusões foram elaboradas em grande grupo, em que se discutiu com as 

crianças que estão a lidar com seres vivos e que são imprevisíveis, e tal como nós, não 

gostam das mesmas coisas. Em conjunto, responderam à questão-problema. 

Como forma de avaliação da atividade utilizou-se o kahoot, com questões sobre 

toda a atividade (figura 40 e 41), através das afirmações seguintes “Quantos dias demora 

o pintainho a desenvolver-se dentro do ovo até nascer?”, “Qual é o revestimento do 

pintainho?”, “Depois de nascer, o que é que o pintainho come na primeira hora?”, “Do 

1.º dia até há 3.ª semana o que é que o pintainho come?”, “Depois da 3.ª semana o 

pintainho já pode comer…”, “Como é que podemos transmitir calor ao pintainho?” e 

“Passados dois meses onde é que o pintainho se encontra?”.  

 

Figura 40 - Questões no kahoot 
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Figura 41 - Seleção da opção no kahoot 

 

O Pi não podia ter finalizado da melhor maneira, no último dia de intervenção 

nasceram os pintainhos que estavam na incubadora a acompanhar a questão-problema da 

atividade 13. No dia 30 de maio, de manhã, o pintainho amarelo já tinha nascido (figura 

42), ao final do dia, foi necessário ajudar o segundo pintainho a nascer, por estar com 

dificuldades em partir a casca e já terem passado os 21 dias (figura 43).   

 

Figura 42 - Primeiro pintainho a nascer 

 
Figura 43 - Segundo pintainho a nascer  
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Capítulo 4 – Procedimentos metodológicos adotados no Pii  
 

  

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados durante o 

projeto de intervenção-investigação.  

 Deste modo, esta investigação tem características de uma investigação-ação que, 

para Lopes e Pardal (2011) “consiste numa estratégia de recolha e de análise de dados 

sobre um fenómeno específico, geralmente crítico, tendo em vista a formalização e 

promoção de mudança na realidade estudada” (p. 44).  

 De acordo com Coutinho (2011) a investigação-ação pode sintetizar-se em quatro 

palavras: situacional, participativa, interventiva e auto-avaliativa. A situacional está 

relacionada com a investigação e resolução de um determinado problema específico num 

contexto específico. A palavra interventiva está relacionada com a própria ação, ou seja, 

intervenção da sequência didática. Participativa, porque todos os intervenientes fazem 

parte da investigação. Auto-avaliativa visto que as intervenções são sempre avaliadas de 

forma a melhorar a prática e a desenvolver conhecimentos.   

 A investigação-ação não passa de um processo reflexivo assente em três pilares 

concetuais: ação, investigação e formação. Inicialmente, surge um problema específico, 

reflete-se e analisa-se uma investigação a aplicar, para mudar esse problema e obter 

consequências visíveis.  

 A investigação-ação passa por várias etapas, depois da pesquisa surge o momento 

de observação em que é necessário recolher a informação no contexto onde vai decorrer 

o projeto de investigação. No momento de observação pode não ser recolhida toda a 

informação necessária, assim, pode-se recorrer a entrevistas ou questionários, realizados 

ao público-alvo envolvente, para recolher a informação em falta. Durante estes momentos 

é necessário perceber como se pode atuar para desenvolver o projeto, quais os fatores que 

são necessários mudar para conseguir fazer a investigação. 

4.1. Procedimentos metodológicos adotados na recolha de dados 

As técnicas utilizadas no projeto foram o inquérito por entrevista, o inquérito por 

questionário, a observação e a compilação documental. 
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Momento Técnica de 

recolha de dados 

Instrumentos de recolha de dados 

Antes do projeto Inquérito ➢ Entrevista (elaborada às crianças) 

Durante o projeto Observação 

participante 

➢ Notas de campo (suportadas em 

observação direta e indireta -  vídeo 

gravações de aulas e registo fotográficos) 

Compilação 

documental 

➢ Grelhas de avaliação  

➢ Documentos das crianças (tarefas/folhas 

de registo) 

➢ Registos no kahoot e google formulários 

➢ Registos no blogue 

➢ Registos na ClassDojo 

➢ Reflexões 

➢ Grelhas de autoavaliação  

Inquérito ➢ Questionário de satisfação (elaborado às 

crianças) 

Depois do projeto Inquérito ➢ Entrevista (elaborada às crianças e à 

professora cooperante) 

➢ Questionário (elaborado aos 

encarregados de educação sobre o 

blogue) 

Tabela 4 - Procedimentos de recolha de dados 

 

 Assim, antes do projeto optou-se por fazer uma entrevista às crianças sobre as 

TIC, a sua utilização e os recursos educativos digitais. Durante o projeto, recorreu-se às 

vídeo gravações, às fotografias e às notas de campo retiradas em alguns momentos. 

Relativamente à compilação documental, durante o projeto, recorreu-se a diversos 

instrumentos como: grelhas de avaliação, documentos das crianças elaborados nas 

atividades, registos recolhidos no kahoot e google formulários, comentários e gostos 

recolhidos no blogue, registos na ClassDojo, reflexões semanais e grelhas de 

autoavaliação semanais. Ainda, recorreu-se a questionários realizados às crianças sobre 

as atividades. Depois do projeto optou-se por dois inquéritos por entrevista, um realizado 

às crianças sobre as TIC, semelhante ao inquérito inicial (apêndice 2), e outro à professora 

cooperante sobre as potencialidades e limitações do projeto. Ainda, um inquérito por 

questionário realizado aos encarregados de educação sobre as suas opiniões em relação 

ao blogue (apêndice 4).  

Deste modo, segue-se a clarificação das técnicas de recolha de dados utilizada ao 

longo do Pi. Sendo que inicialmente se apresenta o inquérito por entrevista (4.1.1) e o 
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inquérito por questionário (4.1.2), depois a observação (4.1.3) e, por último, a compilação 

documental (4.1.4). 

4.1.1. Inquérito por entrevista 

De acordo com Carmo e Ferreira (1998) um inquérito “é um processo em que se 

tenta descobrir alguma coisa de forma sistemática” (p. 123). No que se refere ao inquérito 

por entrevista a questão-chave é a interação direta, uma vez que são necessários dois 

interlocutores para haver interação e estarmos perante uma entrevista.  

O inquérito por entrevista é uma “técnica de recolha de dados de larga utilização 

na investigação social” (Lopes & Pardal, 2011, p. 85). Considerada como uma das 

maiores fontes de recolha de informação, uma vez que “através dela o investigador 

percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas vivências” (Coutinho, 2011, p. 299). 

De acordo com Lopes e Pardal (2011) quanto à estruturação a entrevista pode ser 

estruturada, não estruturada ou semiestruturada. Neste projeto foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas em que se seguia uma estrutura, isto é, tinha-se em atenção 

o guião da entrevista, no entanto, as questões eram abertas de forma a serem lançadas de 

acordo com o decorrer da conversa, deixando o entrevistado explicar a resposta e 

exprimir-se abertamente. Dentro da entrevista semiestruturada destacam-se três 

modalidades: focalizada (tem como objetivo desenvolver teoria através dos dados 

recolhidos), centrada no problema (examina um problema para o compreender) ou 

etnográfica (compreende as relações entre comportamento e cultura) (Coutinho, 2011). 

Salienta-se que este Pi tem por base a modalidade centrada no problema.  

Antes da redação da entrevista foram definidos os objetivos e respetivas questões 

(Lopes & Pardal, 2011), tal como se segue na tabela 5 e 6. 

Guião de entrevista à professora cooperante 

Objetivos  Questões 

Averiguar a opinião da professora 

cooperante em relação à 

importância das TIC em sala de 

aula. 

Considera importante o uso das TIC em sala de aula? Porquê? 

Identificar os constrangimentos do 

uso das TIC apontados pela 

professora cooperante. 

Considera que existem constrangimentos que impedem a 

utilização das TIC em sala de aula? Quais? 

Averiguar os recursos educativos 

digitais considerados mais 

vantajosos na utilização em sala de 

aula pela professora cooperante. 

Dos recursos educativos digitais utilizados ao longo destas 

semanas (kahoot, scratch, blogue, google formulários, Word, 

ClassDojo, ori-gami, jogos online, QR codes, vídeos, 

powerpoints, módulos do CIEC, visita de estudo virtual, entre 

outros) quais considerou mais vantajosos para desenvolver as 

aprendizagens das crianças? E porquê? 

Saber as vantagens e desvantagens 

que a professora cooperante 

identifica quando utiliza os recursos 

Quais são as vantagens e as desvantagens que considera na 

utilização dos recursos educativos digitais no ensino das 

ciências? 
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educativos digitais no ensino das 

ciências e na sala de aula. 

Para si enquanto professora quais são as desvantagens e 

vantagens de utilizar os recursos educativos digitais em sala 

de aula? 

Saber a opinião da professora 

cooperante em relação aos melhores 

momentos para utilizar os recursos 

educativos digitais. 

Em que momento do ensino das crianças considera mais 

vantajoso a utilização dos recursos educativos digitais, isto é 

para antes da introdução de um tema, para abordar ou para 

avaliar um tema? 

Conhecer o interesse da professora 

cooperante na continuação do Pi. 

Pretende continuar a utilizar as TIC em sala de aula e recorrer 

a recursos educativos digitais? Quais? 

Relativamente ao blogue deseja continuar ativa a sua 

utilização? O que pretende continuar a publicar no blogue? 

Tabela 5- Guião de entrevista à professora cooperante com objetivos e questões  

 

Guião de entrevista às crianças 

Objetivos  Questões 

Identificar os hábitos de utilização 

dos dispositivos tecnológicos 

(nomeadamente, computador, 

tablet, telemóvel, quadro interativo 

e consola) das crianças. 

1.  Que tipo de dispositivo costumas usar? 

2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas 

corretamente? 

3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais 

costumas usar? 

4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 

5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 

6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, 

consola ou telemóvel) que tens em casa? 

7. Com que frequência usas estes dispositivos? 

8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, 

computador ou tablet)? 

Identificar o acesso à internet por 

parte das crianças, bem como a sua 

utilização. 

9. Já alguma vez foste à internet? 

10. Em que locais é que usas a internet? 

11. Com quem costumas aceder à internet? 

12. Com que frequência usas a internet? 

13. O que é que costumas fazer na internet? 

Averiguar quais os recursos 

educativos digitais conhecidos e 

utilizados pelas crianças. 

14. Já conhecias alguns destes recursos educativos digitais? 

a. Quais é que conhecias? 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 

16. Em que locais usaste recursos digitais? 

17. Com quem usaste recursos digitais? 

18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 

Averiguar se as crianças já usaram 

estes recursos na sala da turma. 

19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  

 

Identificar a utilização de 

ferramentas de escrita (Word e 

PowerPoint) por parte das crianças. 

20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, 

Word) para escrever textos ou fazer trabalhos.  

21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da 

turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos. 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por 

exemplo, PowerPoint) para apresentar trabalhos. 

Averiguar a satisfação das crianças 

aquando da utilização de recursos 

educativos digitais. 

23. Gostas de usar recursos digitais? 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais? 

Conhecer a opinião das crianças 

em relação à utilização de recursos 

educativos digitais na sala da 

turma. 

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da 

turma? 

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 

27. Quais é que gostavas de usar? 

28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 
Tabela 6 – Guião de entrevista às crianças com objetivos e questões 
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De acordo com Lopes e Pardal (2011), depois de definidos os objetivos, sugere-

se que se explique ao público a ser entrevistado o que vai acontecer. Durante a entrevista 

é necessário obter e manter confiança, explicar quem são, saber escutar, entre outros 

aspetos importantes. Para, posteriormente, observar a recolha de informação. 

Relativamente à entrevista elaborada às crianças, antes de serem elaboradas, foi 

necessário realizar entrevistas piloto a crianças da mesma idade, para perceber quais os 

constrangimentos e os melhoramentos a fazer aquando da utilização daquela entrevista.  

Esta técnica foi escolhida tendo em conta o ano de escolaridade das crianças a 

entrevistar, uma vez que se tratam de crianças do 1.º ano do 1.º CEB que ainda não 

dominam a leitura. Além disso, foram utilizadas algumas questões de escolha múltipla, 

na maioria das questões, para facilitar as respostas das crianças, visto ainda não terem 

muita confiança com o entrevistador. No entanto, como se tratou de uma entrevista a 

pergunta era elaborada à criança e era esperada a resposta das mesmas, só se a criança 

estivesse com dificuldades na elaboração da resposta é que eram lidas as opções de 

resposta.  

4.1.2. Inquérito por questionário 

O questionário, nomeadamente, o inquérito por questionário é um instrumento de 

recolha de dados, ou seja, de informação, sendo das técnicas mais utilizadas a nível da 

investigação sociológica. Este tipo de recolha de dados permite registos escritos e 

planeados para analisar dados, através da elaboração de questões, tendo em conta os 

conhecimentos, atitudes, crenças e sentimentos dos indivíduos (Vilelas, 2009).  

Tal como qualquer técnica de recolha de dados é necessário que a sua construção 

passe por determinadas etapas. Deste modo, é necessário formular o problema, definir 

objetivos, fazer a revisão bibliográfica, formular hipóteses, identificar variáveis e definir 

a amostra (Lopes & Pardal, 2011). 

  Depois de formular as questões é necessário ter em atenção que tipo de perguntas 

é que se utiliza. Neste projeto optou-se por utilizar algumas perguntas abertas e de escolha 

múltipla (Lopes & Pardal, 2011). No que se refere ao inquérito por questionário elaborado 

aos EE (apêndice 4) estes tiveram de escolher, no caso das perguntas de escolha múltipla, 

apenas uma resposta do conjunto apresentado. Sendo que a modalidade adotada foi em 

leque fechado, uma vez que só se pode escolher uma resposta do conjunto de respostas, 

e teve como objetivos: a) Averiguar a satisfação dos encarregados de educação em relação 

ao blogue; b) Identificar a frequência de utilização; c) Conhecer a opinião dos 
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encarregados de educação em relação ao que está a ser elaborado no blogue e a sua 

continuidade. Além disso, apresentou-se perguntas abertas que deu plena liberdade ao 

inquirido de responder, tendo deste modo acesso a mais informação, rica e pormenorizada 

(Vilelas, 2009).   

 Ao longo do Pi foram distribuídos às crianças questionários de satisfação em 

algumas das atividades da sequência didática (apêndice 3). A escala utilizada nestes 

questionários foi sempre a mesma. Relativamente à questão “Gostaste da atividade?” as 

opções de resposta foram “não gosto”, “gosto pouco”, “gosto muito” e “adoro”. Ainda, 

na questão “como te sentiste na realização da atividade?” as opções de resposta foram 

“sinto-me feliz”, “sinto-me pensativo”, “sinto-me triste”, “sinto-me divertido”, “sinto-me 

com medo”, “sinto-me aborrecido” e “sinto-me ansioso e nervoso”. Em alguns casos 

acrescentou-se a questão “Gostaste da atividade, porquê?”. 

 Apesar das vantagens deste tipo de inquéritos visto ser “um instrumento menos 

dispendioso do que a entrevista”, requerer “menos habilidades da parte de quem aplica” 

(Fortin, 1999, p. 254) e de ter facilidade nas comparações entre os sujeitos, o facto de 

utilizar perguntas abertas faz com que o tratamento dos dados seja mais complexo, devido 

à variedade de informação apresentada (Lopes & Pardal, 2011).  

4.1.3. Observação 

De acordo Máximo-Esteves (2008) a observação “permite o conhecimento directo 

dos fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto” (p. 87). Além disso, 

“a observação, como técnica científica, isto é, planeada sistematicamente e passível de 

controlo, tem como função produzir informação requerida pela(s) hipótese(s) de trabalho 

e prescrita pelos indicadores” (Lopes & Pardal, 2011, p. 72), ou seja, “observar 

cientificamente é perceber activamente a realidade exterior com o propósito de obter os 

dados que, previamente, foram definidos como interesse para a investigação” (Vilelas, 

2009). 

A observação utilizada ao longo do Pi é uma observação participante, uma vez 

que é elaborada pela própria professora estagiária-investigadora (Coutinho, 2011; Vilelas, 

2009), no entanto, este tipo de observação é mais complexa, “permite, em regra, um nível 

mais elevado de precisão na informação” (Lopes & Pardal, 2011, p. 72). 

Deste modo, destacam-se diversos instrumentos metodológicos para registar os 

dados da observação , tais como, notas de campo, diários, vídeos, documentos das 

crianças e fotografias (Máximo-Esteves, 2008). É de salientar que sendo a técnica de 
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recolha de dados a observação, os instrumentos de recolha utilizados no Pi foram as notas 

de campo (anexo 9), através das fotografias e vídeo gravações.  

As notas de campo são os registos dos momentos que foram ocorrendo ao longo 

das semanas, quando uma atividade, uma ação e/ou interação acontecem regista-se o que 

aconteceu entre as crianças. Estes registos podem funcionar como uma reflexão (análise) 

daquilo que aconteceu, uma meditação sobre a ação naquele momento, os sentimentos, 

ideias ou impressões que decorrem da observação (Coutinho, 2011). Podem ser 

descrições daquilo que se passou, sendo estas minuciosas, descrevendo aquilo que dizem 

ou fazem (descritivas) (Coutinho, 2011). As observações podem ser elaboradas no 

momento da ação ou depois da mesma, sendo que as anotações de momento são sempre 

mais curtas, uma vez que estão a ocorrer em simultâneo com a intervenção.  

Relativamente às fotografias e vídeos esta é uma das técnicas mais usadas pelos 

professores. Os professores utilizam as fotografias para mais tarde “serem analisadas e 

reanalisadas, sempre que tal seja necessário e sem grande perda de tempo” (Máximo-

Esteves, 2008, p. 91). Através das fotografias facilmente se consegue observar os objetos 

utilizados naquele momento, as expressões das crianças, a organização, entre outros 

aspetos importantes. Ainda, utilizam a recolha através dos vídeos sendo considerada uma 

fonte primária para a investigação e comunicação. Depois de analisados podem ser 

considerados uma fonte de desenvolvimento profissional da própria professora estagiária-

investigadora. 

Além disso, as vantagens apontadas relativamente à comparação entre as notas de 

campo e as gravações, é que o facto de se gravar em suporte material faz com que a 

observação propriamente dita possa ser elaborada numa fase posterior, quantas vezes 

forem necessárias, e assim, recolher o maior número de detalhes (Fortin, 1999).  

4.1.4. Compilação documental 

Outra técnica de recolha de dados utilizada no Pi foi a compilação documental 

através dos instrumentos das grelhas de avaliação (anexo 3), dos documentos das crianças 

(tarefas/folhas de registo – anexo 4), dos registos no kahoot e google formulários (anexo 

4), no blogue, na ClassDojo, das reflexões (anexo 10) e das grelhas de autoavaliação 

(anexo 11).  

A compilação documental pode ser entendida “como acto de reunir 

metodicamente escritos diversos sobre o mesmo assunto ou temática” (Rodrigues, 2011, 

p. 319). Além disso, é uma das técnicas mais utilizadas na recolha de dados, mas 
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complexa e difícil, uma vez que se recorre a documentos. Para facilitar o processo de 

recolha de dados aquando da análise dos documentos selecionados é necessário ter em 

conta diversos fatores, de acordo com Pardal e Lopes (2011): definir os objetivos do 

estudo; ter em conta as hipóteses consideradas, para facilitar a seleção de informação; 

destacar as fontes que não trazem dados relevantes; comparar apenas o que é possível de 

comparar. 

Salienta-se que a escala utilizada nas grelhas de avaliação das aprendizagens das 

crianças foi: 1 – ainda não revela/revela com dificuldade, que significa que a criança ainda 

não revela, mas numa fase posterior vai desenvolver; 2 – revela razoavelmente, significa 

que a criança revela razoavelmente a aprendizagem, ou seja, que ainda possui algumas 

dificuldades; 3 – revela bem, quando a criança revela bem a aprendizagem, demonstrando 

poucas dificuldades; 4 – revela muito bem, quando a criança revela muita bem a 

aprendizagem de forma autónoma.      

Dos registos no kahoot e no Google Formulários teve-se em consideração as 

respostas das crianças, em cada questão e temática. No blogue o foco foram os 

comentários por parte dos encarregados de educação, os gostos e, ainda, os desafios 

lançados. Na ClassDojo consideram-se os pontos de cada criança, as percentagens obtidas 

em relação às atitudes e valores das crianças, no geral e no particular.  

Relativamente às reflexões concebidas semanalmente, bem como a autoavaliação, 

serviram para refletir sobre as ações e melhorar a intervenção. Essas reflexões semanais 

passavam por refletir sobre a ação para, posteriormente, refletir sobre a reflexão na ação 

o que “ajuda a determinar as nossas ações futuras, a compreender futuros problemas ou a 

descobrir novas soluções” (Alarcão, 1991, p.17). Assim, todas as reflexões contribuíram 

para desenvolver novas estratégias e melhorar a intervenção seguinte.  Por isso, refletir é 

“uma forma especializada de pensar”, “é ter a capacidade de utilizar o pensamento como 

atribuidor de sentido” (Alarcão, 1996, p. 175).  

4.2. Organização do corpus  

Vilelas (2009) afirma que “um instrumento de recolha de dados é, em princípio, 

qualquer recurso que o investigador pode recorrer para conhecer os fenómenos e extrair 

deles a informação” (p.265). Deste modo, a tabela 7 apresenta a constituição do corpus 

referente à recolha de dados.  
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Momento Técnica de recolha Total de 

evidências 

Antes do Pi Inquérito por 

entrevista 

Entrevista (elaborada às crianças) 20 

Durante o Pi Observação 

participante 

Notas de campo (suportadas em 

observação direta e indireta -  vídeo 

gravações de aulas e registo 

fotográficos) 

10 

Compilação 

documental 

Grelhas de avaliação  10 

Documentos das crianças 

(tarefas/folhas de registo) 

60 

Registos no kahoot e google 

formulários 

6 

Registos no blogue 40 

Registos na ClassDojo 10 

Reflexões 11 

Grelhas de autoavaliação 11 

Inquérito por 

questionário 

Questionários de satisfação 15 

questionários 

(296) 

Depois do Pi Inquérito por 

entrevista 

Entrevista (elaborada às crianças) 20 

Entrevista (elaborada à professora 

cooperante) 

1 

Inquérito por 

questionário 

Questionário (elaborado aos 

encarregados de educação sobre o 

blogue) 

17 

  Total 512 

Tabela 7 - Corpus total 

4.3. Procedimentos metodológicos adotados na análise de dados 

Depois da recolha de dados segue-se a análise dos documentos, registos de 

observação, entrevistas e questionários. Segundo Coutinho (2011) a análise de conteúdo 

é “uma técnica que consiste em avaliar de forma sistemática um corpo de texto (ou 

material audiovisual), por forma a desvendar e quantificar a ocorrência de 

palavras/frases/temas considerados “chave” que possibilitem uma comparação posterior” 

(p. 193). Tendo sido esta a análise escolhida para o tipo de dados disponibilizados. 

De acordo com Pardal e Lopes (2011) a análise de dados é uma componente 

empírica da investigação social, deste modo a informação recolhida forma os dados 
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empíricos que fazem com que se compreenda os fenómenos sociais em estudo, 

nomeadamente, o objeto de estudo.  

São vários os autores que dividem a análise dos dados em diversas etapas. Sendo 

assim, Coutinho (2011) e Bardin (1977) estabelecem três etapas desta análise: pré-análise; 

exploração do material e tratamento dos resultados. A primeira fase é o momento em que 

se organiza o material, isto é, quando se escolhe os documentos que vão ser analisados, 

se constrói as questões ou hipóteses e se estabelece os indicadores que vão reforçar a 

interpretação final. No que se refere à exploração do material, esta é a etapa mais longa, 

é a fase em que se descodifica os dados, isto é, em que se transforma os dados para 

unidades que permitem a descrição das caraterísticas. É necessário fazer esquemas, 

categorizar e, assim, relacionar acontecimentos de forma a reunir o maior número de 

dados. Por fim, o tratamento de resultados em que depois de se descobrir um tema é 

necessário comparar com outros documentos, sendo este o suporte da investigação. Só 

assim é que a investigação fará sentido, uma vez que o suporte teórico é a base da 

interpretação. Através do suporte teórico pode-se validar o que se pretende testar.  

No entanto, para Carmo e Ferreira (1998), as etapas da análise de conteúdo passam 

por: 1) definir os objetivos e o quadro de referência teórico, 2) constituição do corpus, 3) 

definir as categorias, 4) definir as unidades de análise, 5) quantificação e 6) interpretação 

dos resultados. Inicialmente é necessário definir os objetivos da investigação e construir 

um quadro de referências teóricas. De seguida, é fundamental a escolha dos documentos 

a analisar, que podem ser escolhidos de acordo com os objetivos da investigação. A 

definição das categorias passa pela formulação de hipóteses que o investigador pretende 

verificar. Depois da definição das categorias é necessário passar à definição de três 

unidades de análise: unidade de registo (unidades formais – palavra, frase, personagem 

ou unidade semântica – o tema), unidade de contexto (a frase) e unidade de enumeração 

(diz respeito ao tempo e espaço). A análise de conteúdo quantitativa passa pela análise de 

ocorrências, avaliativa e estrutural. Por último, a interpretação dos resultados efetuado 

tendo em conta os objetivos e o suporte teórico.  

Sendo esta uma investigação com caraterísticas de uma investigação-ação, de 

acordo com Fortin (1999), as técnicas de recolha de dados utilizadas são etapas de uma 

investigação qualitativa. No entanto, trata-se também de uma investigação com análise 

de conteúdo quantitativa.  
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Tendo em conta todas estas etapas definidas pelos autores aquando do 

procedimento na análise dos dados, definiu-se a dimensão de análise denominada de 

aprendizagens mobilizadas com a SD.  

 Neste sentido, construiu-se o instrumento de análise que de acordo com 

Rodrigues (2011)  se divide em três categorias: macro categoria que se denomina de 

“dimensões de análise”; a meso categoria que se denomina de “sub-dimensão da análise”; 

micro categoria que se denomina de “parâmetros de análise”. Deste modo, relacionado 

com a macro categoria designou-se as “aprendizagens esperadas”, com a meso categoria 

estipulou-se três subdimensões “conhecimentos”, “capacidades”, “atitudes e valores”, 

relativamente à micro categoria construiu-se os “parâmetros de análise”.  

As aprendizagens mobilizadas com a sequência didática tendo em conta as 

subdimensões e os parâmetros de análise materializaram-se no instrumento de análise que 

se seguem na tabela 8. 

Dimensão 

de análise 

Subdimensões 

de análise 

Parâmetros de análise 

A
p

re
n

d
iz

a
g

en
s 

m
o

b
il

iz
a

d
a

s 
co

m
 a

 s
eq

u
ên

ci
a

 d
id

á
ti

ca
 

 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

1. Reconhece a importância das plantas e as suas utilidades no dia-

a-dia 

2. Reconhece a diversidade de raízes, caules, folhas, flores, frutos 

e sementes em função de algumas das suas características (forma, 

cor, tamanho, recorte, nervuras, textura, aplicações no dia-a-dia) 

3. Conhece as etapas do desenvolvimento de um pinto dentro do 

ovo 

4. Reconhece algumas das características externas do pintainho 

5. Reconhece algumas das preferências dos pintainhos a nível da 

alimentação e habitat 

C
ap

ac
id

ad
es

 

6.  Observa a olho nu (raízes, caules, folhas, flores, frutos, 

sementes, coloração e revestimentos dos pintainhos, 

desenvolvimento de um pinto dentro do ovo) 

7. Seleciona informação através do uso dos QR codes   

8. Regista dados de forma organizada e estruturada com recurso a 

diferentes suportes (tabelas de dupla entrada, respostas de 

escolha múltipla, desenhos, pinturas, resposta curta, entre outros) 

9. Utiliza o computador/tablet 

A
ti

tu
d

es
 e

 v
al

o
re

s 10. Respeita as ideias dos outros 

11. Respeita as regras da turma negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo) 

12. Revela gosto pela aprendizagem das ciências através da 

utilização das TIC 

Tabela 8 - Aprendizagens mobilizadas com a sequência didática ao longo do Pi 

 

Como se verifica pela tabela 8 foram definidos 12 parâmetros de análise. No que 

se refere à subdimensão dos conhecimentos destacam-se cinco parâmetros de análise.  

O primeiro parâmetro de análise [P.A.] – reconhece a importância das plantas e 

as suas utilidades no dia-a-dia – contempla evidências de que as crianças mostrem 
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respeito pelas plantas, mostrando os cuidados a ter quando estão próximos das mesmas; 

que as crianças reconheçam as utilidades das plantas como alecrim, cacaueiro, cafeeiro, 

mangueira, oliveira, laranjeira, nespereira, cenoura, cebola, couve-flor, tomateiro, 

feijoeiro e alface no dia-a-dia, isto é, que associem as plantas à sua utilidade, como 

produção de oxigénio, alimentação, construção de habitações e mobiliário.   

O P.A. 2 – reconhece a diversidade de raízes, caules, folhas, flores, frutos e 

sementes em função de algumas das suas características – contempla evidências de que 

as crianças reconheçam que existe diversidade de raízes, caules, folhas, flores, frutos e 

sementes; que reconheçam que existe várias partes numa planta; que reconheçam a 

diversidade através da forma, cor, tamanho, recorte, nervuras, textura e/ou aplicações no 

dia-a-dia de cada parte da planta. 

O P.A. 3 – conhece as etapas do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo – 

engloba evidências de que as crianças conheçam as principais etapas do desenvolvimento 

de um pinto dentro do ovo, inicialmente apenas se começa a notar o embrião, no quinto 

dia começasse a notar a cabeça e os olhos, depois começasse a notar as asas e as patas, 

no sétimo dia nota-se o bico formado, por volta do décimo segundo dia começam-se a 

notar as penas; reconheçam que a gestação de um pinto dentro do ovo demora cerca de 

21 dias; reconheçam que é necessário haver fecundação entre a galinha e o galo para que 

o ovo tenha um pintainho.  

O P.A. 4 – reconhece algumas das características externas do pintainho – abarca 

evidências de que as crianças reconheçam o revestimento do pintainho (pele com penas); 

que identifiquem a sua coloração, considerando que cada pintainho tem a sua coloração, 

não havendo uma única cor; que reconheçam a existência de bico, patas, quatro dedos e 

asas. 

O P.A. 5 – reconhece algumas das preferências dos pintainhos a nível da 

alimentação e habitat – contempla evidências de que as crianças reconheçam que o 

pintainho quando nasce nas primeiras horas não come nada, depois passado um dia 

começa a alimentar-se com ração de iniciação e passadas três semanas passa para a ração 

de crescimento; que reconheçam que depois de nascer o pintainho necessita de calor, que 

pode ser transmitido pela mãe, ou se não estiver a mãe por perto, através da transmissão 

de calor por uma lâmpada, passados dois meses pode ir para o ar livre.  

Na subdimensão das capacidades foram definidos quatro parâmetros de análise 

que se apresentam de seguida. 
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O P.A. 6 – observa a olho nu – contempla evidências de que as crianças 

conseguem observar a olho nu raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes, coloração e 

revestimento dos pintainhos, e desenvolvimento de um pinto dentro do ovo, identificando 

as caraterísticas visíveis e de importância para as atividades. 

O P.A. 7 – seleciona informação através do uso dos QR codes – incorpora 

evidências de que as crianças consigam segurar no tablet, abrir a aplicação dos QR codes, 

fotografar o QR code e obter a informação nele inserida, selecionando a mais importante.   

O P.A. 8 – regista dados de forma organizada e estruturada com recurso a 

diferentes suportes – abarca evidências de que as crianças sejam capazes de registar em 

tabelas de dupla entrada, respostas de escolha múltipla, desenhos, pinturas e resposta curta 

os dados relevantes para a atividade.  

O P.A. 9 – utiliza o computador/tablet – integra evidências de que as crianças são 

capazes de utilizar corretamente o computador e o tablet, ligando e desligando os 

equipamentos; utilizando processadores de texto; escrevendo através da utilização de 

teclados e utilizando as aplicações específicas.  

Por último, na subdimensão das atitudes e valores foram definidos três parâmetros 

que se apresentam de seguida.  

O P.A. 10 – respeita as ideias dos outros – abrange evidências de que as crianças 

revelam respeito pelas opiniões dos colegas, na troca de partilha de opiniões ou ideias, 

sejam elas prévias, conclusões ou dúvidas, e também, pela partilha de sentimentos. 

O P.A. 11 – respeita as regras da turma negociadas ao longo do ano (ClassDojo) 

– abarca evidências de que as crianças revelam respeito pelas regras da turma negociadas 

entre elas e apresentadas na ClassDojo.  

O P.A. 12 – revela gosto pela aprendizagem das ciências através da utilização das 

TIC – engloba evidências de que as crianças têm interesse pelas atividades de ciências 

através da utilização das TIC ao longo do Pi, através dos seus comentários orais e registos 

dos graus de satisfação nas atividades.  

Tendo como objetivo observar o interesse e motivação das crianças aquando da 

utilização das TIC no ensino, utilizou-se uma escala dos graus de satisfação das crianças 

durante a realização da atividade. Estes resultados foram recolhidos durante os inquéritos 

por questionário elaborados às crianças após as atividades. Posteriormente, introduzidos 

num ficheiro Excel, organizado em tabelas, com os graus de satisfação e em cada uma 

delas a percentagem de crianças que a elegeu como resposta. Em alguns casos 

elaboraram-se gráficos de barras e noutros gráficos circulares. 
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Ainda, se teve em consideração o questionário preenchido pelos EE, no Google 

Formulários, salienta-se que os dados recolhidos nesta plataforma digital deram origem 

a respostas e gráficos. 

A participação dos EE no blogue foi, também, analisada em ficheiro Excel e a 

participação na ClassDojo foi analisada através dos dados fornecidos pelo próprio recurso 

digital, com gráficos do registo de dados.  

Os restantes dados foram analisados através da análise do conteúdo, como por 

exemplo, as vídeo gravações, a entrevista elaborada à professora cooperante e as 

entrevistas elaboradas às crianças.   

No capítulo seguinte, verifica-se a análise das evidências definidas anteriormente.   
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Capítulo 5 – Análise de dados e apresentação de resultados 
  

 

Neste capítulo apresenta-se a análise dos dados recolhidos durante o Pi, de forma 

a responder às questões de investigação, organizado em seis secções.  

Na primeira secção, apresentam-se os efeitos do projeto nas aprendizagens das 

crianças, a nível dos conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. Os dados foram 

recolhidos através das observações durante as intervenções, e registados nas grelhas de 

observação que se encontram em anexo 3. 

A segunda secção que diz respeito à perceção das crianças sobre a utilização das 

TIC, será apresentada a análise dos dados recolhidos através das entrevistas elaboradas 

às crianças, antes e depois do Pi (anexo 1 e 6).  

A terceira secção, refere-se aos efeitos do Pi em relação ao grau de satisfação das 

crianças durante a utilização das TIC. Os dados foram recolhidos através do 

preenchimento, por parte das crianças, de inquéritos por questionário (em anexo 5), 

depois das atividades desenvolvidas. Primeiramente, analisa-se o grau de satisfação das 

crianças em relação à utilização das TIC (5.3.1), seguindo-se a preferência das crianças 

entre os recursos educativos digitais e os recursos analógicos (5.3.2) e, por último, a 

análise da reação emotiva das crianças em relação à utilização dos recursos educativos 

digitais (5.3.3).  

Na quarta secção, apresenta-se o impacte do Pi na participação dos encarregados 

de educação através da plataforma ClassDojo (5.4.1) e através do blogue (5.4.2). Segue-

se a secção que faz referência às potencialidades e limitações do projeto com o recurso às 

TIC, na perspetiva da professora cooperante, através das respostas recolhidas no inquérito 

por entrevista.  

Por último, a sexta secção é dedicada ao impacte do Pii no desenvolvimento pré-

profissional da professora estagiária-investigadora. 

5.1. Efeitos nas aprendizagens das crianças 

Nesta secção, apresenta-se os efeitos nas aprendizagens das crianças a nível dos 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, em dois momentos do Pi, nas ideias 

prévias e na fase das conclusões. A análise dos efeitos da utilização dos recursos 

educativos digitais, nas aprendizagens das crianças, nomeadamente os conhecimentos, 

centrou-se na recolha sustenta de dados obtidos nas atividades 8, 9, 13 e 14 da sequência 

didática. Na atividade 8 e 9, no que se refere às ideias prévias, analisou-se as 
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aprendizagens desenvolvidas durante a caça ao tesouro (atividade de contextualização) e, 

na fase das conclusões, durante a leitura dos QR codes. Durante a atividade 13, associada 

às ideias prévias, analisou-se o registo das ideias das crianças, antes da experimentação, 

nos documentos online, e o registo das conclusões registado na mesma aplicação. Por 

último, na atividade 14, verificou-se as aprendizagens desenvolvidas, antes da 

experimentação, através do registo das ideias prévias no google formulários, e na fase das 

conclusões através do registo no kahoot.  

 
Tabela 9 - Atividades analisadas tendo em conta as aprendizagens das crianças 

 

 Para proceder à análise das aprendizagens esperadas ao longo do Pi adotou-se a 

seguinte escala: 1 – ainda não revela/revela com dificuldades, 2 – revela razoavelmente, 

3 – revela bem, 4 – revela muito bem e NO – não observado.  

5.1.1. Aprendizagens a nível dos conhecimentos 

Na tabela 10 encontram-se registadas as percentagens de crianças que 

evidenciaram as aprendizagens por níveis de desempenho ao longo do Pi, nomeadamente, 

antes e após as atividades.  

Aprendizagens a nível dos 

conhecimentos 

Percentagem de crianças por nível de desempenho 

Reconhece a importância das 

plantas e as suas utilidades no dia-

a-dia 

 

Atividade 8: A 
procurar, a 
procurar 

diferentes 
plantas vamos 

encontrar

Atividade 9: 
Tantas plantas 

diferentes

Atividade 13: À 
descoberta do 

desenvolvimento 
de um pinto 

dentro de um ovo

Atividade 14: 
À descoberta 

das 
características 
do pintainho

5%

55%

30%

0% 10%10%

55%

25%

0% 10%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes da atividade Após a atividade
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Reconhece a diversidade de 

raízes, caules, folhas, flores, 

frutos e sementes em função de 

algumas das suas características 

(forma, cor, tamanho, recorte, 

nervuras, textura, aplicações no 

dia-a-dia) 

 
Conhece as etapas do 

desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo 

 
Reconhece algumas das 

características externas do 

pintainho 

 
Reconhece algumas das 

preferências dos pintainhos a 

nível da alimentação e habitat 

 
Tabela 10 - Percentagem de crianças, por nível de desempenho, em relação às aprendizagens a nível de 

conhecimentos (antes e após as atividades)  

 

 No conhecimento “reconhece a importância das plantas e as suas utilidades no 

dia-a-dia” pode-se concluir que a percentagem de crianças por nível de desempenho em 

relação à aprendizagem, antes e após a atividade, manteve-se semelhante. Como se pode 

15%

25%

35%

20%
5%0

35%

50%

10% 5%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes da atividade Após a atividade

30%

50%

10% 5% 5%0% 5% 20%

70%

5%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes da atividade Após a atividade

10% 10% 0%

80%

00% 0% 0%

100%

0%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes da atividade Após a atividade

25%

55%

10% 10% 0%0% 0% 15%

85%

0%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes da atividade Após a atividade
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verificar no gráfico, na fase das conclusões, ocorreu uma diminuição de 5% no nível 

“revela bem”, e um aumento de 5% no nível “ainda não revela”.  

 Através dos dados recolhidos referentes ao conhecimento “reconhece a 

diversidade de raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes em função de algumas das 

suas características (forma, cor, tamanho, recorte, nervuras, textura, aplicações no dia-a-

dia)” pode-se verificar que houve alterações nos dados recolhidos durante as ideias 

prévias e durante o momento das conclusões. Após a atividade, verificou-se que nenhuma 

criança demostrava o nível “ainda não revela”. Em relação ao nível de desempenho 

“revela razoavelmente” houve um aumento de 10%, entre os dois momentos, bem como 

no nível “revela bem” em que se verificou um aumento de 15%. Salienta-se, ainda, que 

no nível “revela bem”, a percentagem de crianças em relação ao primeiro momento 

diminuiu 10%. 

Conclui-se que as diferenças entre os dois momentos de monitorização das 

aprendizagens, podem ser justificadas pela utilização de diferentes recursos educativos 

digitais, nomeadamente, a aplicação ori-gami e os QR codes.  

 Relativamente ao conhecimento “conhece as etapas do desenvolvimento de um 

pinto dentro do ovo”, antes da atividade, 30% das crianças encontrava-se no nível “ainda 

não revela”, 50% no nível “revela razoavelmente” e, apenas, 15% nos níveis “revela bem” 

e “revela muito bem”. Através da análise dos dados, no momento das conclusões, cerca 

de 70% das crianças “revela muito bem”, 20% “revela bem” e, apenas, 5% “revela 

razoavelmente”. Estes dados foram obtidos através dos registos apresentados na figura 

44.  

      

Figura 44 - Exemplos de registos da atividade “Como se desenvolve um pinto dentro do ovo?”, antes e 

após a experimentação 

 

      No que diz respeito ao conhecimento “reconhece algumas das características 

externas do pintainho”, a percentagem de crianças por nível de desempenho, no momento 
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das conclusões, foi total (100%) no nível “revela muito bem”. Este sucesso relaciona-se 

com o facto de, antes da atividade, 80% crianças já se encontrar no nível de desempenho 

“revela muito bem”, 10% no nível “ainda não revela” e outros 10% no nível “revela 

razoavelmente”. 

 No gráfico da tabela relacionado com o conhecimento “Reconhece algumas das 

preferências dos pintainhos a nível da alimentação e habitat” pode-se constatar que, antes 

da atividade, 25% das crianças “ainda não revela” o conhecimento, 55% “revela 

razoavelmente”, 10% “revela bem” e 10% “revela muito bem”. Enquanto que, no 

momento das conclusões, a percentagem de crianças por nível de desempenho é positiva, 

a maioria das crianças “revela muito bem” (cerca de 85%) e 15% “revela bem”.  

Esta atividade foi desenvolvida na última semana de intervenção, voltou-se a 

utilizar os QR codes que, neste momento, já era dominado pelas crianças. Estes dados 

foram recolhidos através da análise do Google formulários aquando do registo das ideias 

prévias, e no kahoot aquando do momento das conclusões, tal como se pode verificar 

através de dois exemplos ilustrados nas figuras 45 e 46.   

 

 

Figura 45 - Exemplo dos dados recolhidos na resposta “Onde é que achas que os pintainhos gostam de 

viver?” através do Google Formulários (antes da atividade) 

 

Quais as características do pintainho? 

Q5 Depois da 3.ª semana o pintainho já pode comer... 

Correct answers ...ração de crescimento. 

Players correct (%) 89,47% 

  

Answer Summary 

Answer options ▲ "...ração de iniciação." 
♦ 

"...ração de crescimento." 

Is answer correct? ✘ ✔︎ 

Number of answers received 2 17 
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Figura 46 - Exemplo dos dados recolhidos na resposta “Depois da 3.ª semana o pintainho já pode 

comer…” através da plataforma Kahoot (após a atividade) 

 

 Na análise das aprendizagens, a nível dos conhecimentos, utilizaram-se cinco 

parâmetros de análise e, antes da atividade, verificava-se a existência de todos os níveis 

“revela muito bem” com uma média de 23%, “revela bem” com média de 22%, “revela 

razoavelmente” com média de 39% e “ainda não revela” com média de 17%. Após a 

atividade, verificou-se que relativamente ao nível “revela muito bem” a média é de 53%, 

“revela bem” de 17%, “revela razoavelmente” de 19% e “ainda não revela” de 2%.   

 A análise dos dados sugere que com as atividades desenvolvidas as crianças 

desenvolveram os conhecimentos em apreço, permitindo afirmar que o Pi teve um 

impacte positivo.  

5.1.2. Aprendizagens a nível das capacidades 

No domínio das capacidades foram selecionados quatro parâmetros de análise. Na 

tabela 11 encontram-se registadas as percentagens de crianças por níveis de desempenho 

que ao longo da sequência didática evidenciaram as capacidades em análise. É de salientar 

que foram recolhidas várias evidências ao longo dos três meses, no entanto, apenas, se 

apresenta as aprendizagens antes e após a implementação da sequência didática. 

Aprendizagens a nível das 

capacidades 

Percentagem de crianças por nível de desempenho 

Observa a olho nu (raízes, caules, 

folhas, flores, frutos, sementes, 

coloração e revestimentos dos 

pintainhos, desenvolvimento de 

um pinto dentro do ovo) 

 
Seleciona informação através do 

uso dos QR codes   

 

25%

45%

20%
10% 0%0%

55%

20%
25%

0%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes do Pi Após o Pi

0% 5%

65%

0%

30%

0% 0%

50%

20%
30%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes do Pi Após o Pi
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Regista dados de forma 

organizada e estruturada com 

recurso a diferentes suportes 

(tabelas de dupla entrada, 

respostas de escolha múltipla, 

desenhos, pinturas, resposta curta, 

entre outros) 

 
Utiliza o computador/ tablet 

 
Tabela 11 - Percentagem de crianças, por nível de desempenho, em relação às aprendizagens a nível das 

capacidades (antes e após as atividades)  

 

 Relativamente ao parâmetro de análise “observa a olho nu (raízes, caules, folhas, 

flores, frutos, sementes, coloração e revestimentos dos pintainhos, desenvolvimento de 

um pinto dentro do ovo)”, verificou-se que antes da implementação da sequência didática 

25% das crianças “ainda não revela” esta capacidade e, apenas, 10% “revela muito bem”. 

Depois da implementação da sequência didática as crianças revelaram a capacidade, 55% 

“revela razoavelmente” e 25% “revela muito bem”.  

 No parâmetro de análise “seleciona informação através do uso dos QR codes” 

verificou-se que, em ambos os momentos de análise dos dados, nenhuma criança 

evidenciou o nível “ainda não revela”. No momento antes da implementação da sequência 

didática, nenhuma criança evidenciou o nível “revela muito bem”, a maioria das crianças 

“revela bem” esta capacidade (65%) e, apenas, 5% “revela razoavelmente”. Depois da 

implementação da SD, todas as crianças evidenciaram níveis positivos, 50% evidenciou 

o nível “revela bem” e 20% “revela muito bem”. 

 Relativamente ao parâmetro de análise “regista dados de forma organizada e 

estruturada com recurso a diferentes suportes (tabelas de dupla entrada, respostas de 

escolha múltipla, desenhos, pinturas, resposta curta, entre outros)”, tal como se pode 

verificar no gráfico, em ambos os momentos, nenhuma das crianças evidenciou o nível 4 

“revela muito bem”. Antes da implementação da SD, averiguou-se que 10% das crianças 

10%

30%
35%

0%

25%

0%

25%

50%

0%

25%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes do Pi Após o Pi

30%
20%

50%

0% 0%0% 10%

30%

60%

0%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes do Pi Após o Pi
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ainda não revelavam o registo de dados, 30% “revela razoavelmente” e 35% “revela 

bem”. Na fase final, após a implementação, a percentagem de crianças por nível de 

desempenho divide-se no nível “revela razoavelmente” (cerca de 25%) e no nível 3 

“revela bem” (50%). 

 No último parâmetro de análise das capacidades “utiliza o computador/tablet”, 

através da análise dos dados, verificou-se que, antes da implementação da SD, não se 

evidenciam crianças no nível “revela muito bem”, 30% das crianças “ainda não revela” e 

50% “revela bem”. Após a implementação da SD, nenhuma das crianças evidencia o nível 

“ainda não revela”, pelo contrário, a maioria das crianças “revela muito bem” (60%) esta 

capacidade, 30% “revela bem” e 10% “revela razoavelmente”. 

 Sintetizando os aspetos da análise da subdimensão das capacidades, conclui-se 

que, antes da implementação da sequência didática, relativamente ao nível “ainda não 

revela” em média 16% das crianças evidencia este nível, 25% o nível “revela 

razoavelmente”, 43% o nível “revela bem” e 3% o nível “revela muito bem”. Enquanto 

que, após a implementação da SD, nenhuma criança evidencia o nível “ainda não revela”. 

Em média, cerca de 23% “revela razoavelmente”, 38% “revela bem” e 26% “revela muito 

bem”. Deste modo, pode-se concluir que as crianças desenvolveram as capacidades 

essenciais tendo em conta as atividades desenvolvidas. 

5.1.3. Aprendizagens a nível das atitudes e valores 

Relativamente à subdimensão de análise atitudes e valores apresentam-se três 

parâmetros de análise, na tabela 12. Tal como aconteceu na subdimensão das capacidades 

foram recolhidas várias evidências, no entanto, apenas, se encontram registadas, na tabela 

12, as percentagens de crianças por nível de desempenho, antes e após a implementação 

da SD.  

Aprendizagens a nível das 

atitudes e valores 

Percentagem de crianças por nível de desempenho 

Respeita as ideias dos outros 

 

15%

30%

50%

5% 0%5% 10% 15%

70%

0%

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NO

Antes do Pi Após o Pi
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Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo) 

 
Revela gosto pela aprendizagem das 

ciências através da utilização das 

TIC 

 
Tabela 12 - Percentagem de crianças, por nível de desempenho, em relação às aprendizagens a nível das 

atitudes e valores (antes e após as atividades)  

 

 Através do gráfico, inserido na tabela relativamente ao parâmetro “respeita as 

ideias dos outros”, analisado ao longo das dez semanas, pode-se concluir que antes da 

implementação da SD, a maioria das crianças “revela bem” (cerca de 50%) e “revela 

muito bem” (5%). Ainda que 15% das crianças evidencia o nível “ainda não revela” e 

30% “revela razoavelmente”. Após a implementação, a maioria das crianças “revela 

muito bem”, verificando-se 70% da percentagem neste nível de desempenho, 15% “revela 

bem”, 10% “revela razoavelmente” e, apenas, 5% evidencia o nível “ainda não revela”. 

O parâmetro “respeita as regras da turma negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo)” foi analisado ao longo do Pi através da plataforma da ClassDojo.  

Pode-se verificar que, antes da implementação da sequência didática, 35% das 

crianças evidencia o nível “ainda não revela” o respeito pelas regras, 15% “revela 

razoavelmente”, 30% “revela bem” e 20% “revela muito bem”. Conclui-se que, antes do 

Pi, metade das crianças evidenciava o nível positivo e a outra metade o nível menos 

positivo. Na figura 47, apresentam-se exemplos dos dados recolhidos na plataforma em 

relação à aprendizagem, antes da implementação da sequência didática. 

Após a implementação da sequência didática, a maioria das crianças evidenciou 

o nível “revela muito bem”, com 85% da percentagem das crianças, 5% “revela bem” e, 

apenas, 10% “revela razoavelmente”. Como se pode verificar na figura 48, retirada da 
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plataforma, a percentagem de crianças no nível positivo aumenta significativamente em 

relação ao momento antes da implementação, inicialmente era de 51% (figura 47) e após 

de 91%, no que se refere ao respeito pelas regras da turma (figura 48).  

 

 
Figura 47 - Gráfico do registo do comportamento das crianças nas primeiras semanas 

 

 

 
Figura 48 - Gráfico do registo do comportamento das crianças nas últimas semanas 

 

 Por último, relativamente à atitude e a valor “revela gosto pela aprendizagem das 

ciências através da utilização das TIC”, ao longo do Pi foram recolhidas algumas opiniões 
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das crianças em relação ao grau de satisfação das atividades realizadas, obtendo os dados 

apresentados na tabela 12.  

 Tal como se pode verificar no gráfico a maioria das crianças, antes da 

implementação da SD, evidenciou o nível “revela bem” (60%), 15% “revela muito bem”, 

10% “revela razoavelmente” e, apenas, 15% das crianças “ainda não revela” a atitude e 

valor. Após a implementação, nenhuma das crianças evidenciou o nível “ainda não 

revela”, a maioria evidencia o nível “revela muito bem” (90%), apenas 5% “revela bem” 

e 5% “revela razoavelmente”. É evidente o gosto pelas ciências através da utilização das 

TIC, pode-se verificar através da análise dos efeitos do Pi em relação ao grau de satisfação 

das crianças.   

 Em suma, realça-se que a implementação da SD contribuiu para o 

desenvolvimento de atitudes e valores, uma vez que, inicialmente, em média, 22% das 

crianças evidenciava o nível “ainda não revela”, 18% “revela razoavelmente”, 47% 

“revela bem” e 13% “revela muito bem”. Após a implementação, constatou-se que em 

média 2% evidencia o nível “ainda não revela”, 8% “revela razoavelmente”, 8% “revela 

bem” e a maioria o nível “revela muito bem” (82%). 

 Deste modo, pode-se concluir que o Pi contribuiu para o desenvolvimento das 

aprendizagens das crianças, tanto das aprendizagens relacionadas com as ciências como 

das aprendizagens relacionadas com as TIC. Estas conclusões foram também as da 

professora cooperante, recolhidas através da entrevista desenvolvida, em que mencionou 

que “a interação que estabeleceram com os computadores, tablets e telemóveis estimulou 

a comunicação verbal e a cooperação entre as crianças da turma, proporcionando 

situações de conflito sociocognitivo propiciadoras de aprendizagens. Estas ferramentas 

tornaram as crianças mais interessadas e motivadas pelos conteúdos trabalhados, mais 

interventivas e questionadoras, em que evidenciaram um discurso mais complexo e 

fluente, empregando conceitos trabalhados, nomeadamente no âmbito das ciências” 

(Transcrição Entrevista Professora Cooperante [TE.PC.], p. 588 - anexo 8). 

5.2. Perceção das crianças sobre a utilização que fizeram das TIC 

 A perceção das crianças sobre a utilização que fizeram das TIC foi recolhida 

através dos inquéritos por entrevista realizados às crianças, antes e depois do Pi (anexo 1 

e 6). 

 Na tabela 13, apresentam-se os dados recolhidos em relação ao tipo de dispositivo 

usado pelas crianças na sala da turma, antes e após o Pi. 
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Tipo de dispositivo usado na sala da 

turma 

Percentagem de crianças que usa o dispositivo na sala 

da turma 

Antes do Pi Após o Pi 

Computador  10% 100% 

Tablet 5% 100% 

Quadro interativo 10% 90% 

Telemóvel  0% 30% 

Consola 0% 0% 

Nenhum 75% 0% 

Tabela 13 -  Percentagem de crianças tendo em conta o dispositivo usado na sala da turma, antes e após 

o Pi 

  

 A maioria das crianças (cerca de 75%) afirma não usar qualquer tipo de 

dispositivo na sala da turma, antes da intervenção da sequência didática. Apesar da pouca 

utilização dos dispositivos na sala da turma, as crianças utilizam o computador (10%), o 

tablet (5%) e o quadro interativo (10%) com a professora cooperante. Em relação à 

utilização do tablet, as crianças justificaram a sua utilização “quando escolhemos o 

boneco da ClassDojo”.  

Após a implementação do Pi, todas as crianças mencionaram usar o computador 

e o tablet, 90% mencionou o quadro interativo e, apenas, 30% o telemóvel.  Foram poucas 

as crianças que mencionaram utilizar o telemóvel na sala da turma, as que o utilizaram 

foram questionadas do momento da sua utilização. As crianças especificaram a utilização 

do telemóvel aquando da realização da caça ao tesouro no recreio, para aceder ao RED 

ori-gami. 

 De seguida, analisou-se os recursos educativos digitais conhecidos pelas crianças, 

à qual tinham como opção de escolha a ClassDojo, kahoot, youtube, ori-gami, scratch, 

blogue e entre outros. Salienta-se que estas opções foram previamente selecionadas tendo 

em conta os recursos educativos digitais a utilizar ao longo da implementação da 

sequência didática. Na tabela 14 apresenta-se a percentagem de crianças por cada recurso 

educativo digital que conhece.  

Recurso educativo digital  Percentagem de crianças que conhece  

Antes do Pi Após o Pi 

Youtube 100% 100% 

ClassDojo 60% 100% 

Scratch 5% 100% 

Blogue 5% 100% 

Kahoot 0% 100% 

Ori-gami 0% 100% 

Tabela 14 - Percentagem de crianças que conhece o recurso educativo digital, antes e após o Pi 
 

 Antes do Pi as crianças mencionaram conhecer a ClassDojo, o youtube, o scratch 

e o blogue. A ClassDojo já era conhecida por 60% das crianças, pois tinha sido 

apresentada por uma das professoras das Atividades de Enriquecimento Curricular. Em 



91 

 

relação ao blogue a criança que mencionou conhecer este recurso, afirmou ter uma página 

de blogue com um familiar. Relativamente ao scratch a criança mencionou conhecer o 

boneco da aplicação. Averiguou-se que todas as crianças conheciam o youtube, algumas 

das crianças justificaram que o conheciam pelo facto de o utilizarem para ver vídeos.  

Pode-se concluir que a implementação da sequência didática contribuiu para que 

todas as crianças reconhecessem os recursos educativos digitais utilizados na sala da 

turma, pois, após o Pi, todas as crianças selecionaram todos os RED apresentados. 

  A tabela 15 apresenta os locais em que as crianças utilizam os recursos educativos 

digitais mencionados anteriormente, antes e após o Pi. As opções de resposta para esta 

questão foram “sala da turma”, “biblioteca”, “casa”, “recreio” e “carro”. No entanto, 

como se tratava de uma entrevista semi-estruturada, algumas crianças mencionaram 

opções diferentes das que tinham ao seu dispor, tais como “casa de familiares”, “rua”, 

“emprego da mãe” e “qualquer sítio que tenha rede”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 - Percentagem de crianças tendo em conta os locais de utilização dos recursos educativos 

digitais, antes e após o Pi 

 

 Antes da implementação do Pi, as crianças evidenciaram usar os recursos 

educativos digitais fora da escola, isto é, “casa”, “carro”, “casa de familiares”, “emprego 

da mãe” e “qualquer sítio que tenha rede”. Averiguou-se que apenas 25% evidenciou a 

“sala da turma”.  

 Verifica-se que, depois do Pi, as crianças evidenciaram pouca utilização fora da 

escola, apenas em casa. Conclui-se que a utilização dos recursos educativos digitais 

passou a ser maior na escola, pois todas as crianças destacaram a sua utilização na sala da 

turma, e no recreio (cerca de 15%).  

 Na tabela 16, apresentam-se os dados referentes aos “parceiros” no uso dos 

recursos educativos digitais, tendo as crianças como opções de resposta “sozinho (a)”, 

“professor (a)”, “mãe/pai”, “irmãos”, “amigos” e “outro familiar”. 

Locais de utilização dos recursos 

educativos digitais 

Percentagem de crianças 

tendo em conta o local de 

utilização dos RED 

Antes do Pi Após o Pi 

Casa 
 

90% 90% 

Sala da turma 
 

25% 100% 

Casa de familiares 
 

25% 0% 

Emprego da mãe 
 

10% 0% 

Carro 
 

5% 0% 

Rua 
 

5% 0% 

Qualquer sítio que tenha rede 
 

5% 0% 

Recreio  
 

0% 15% 

Biblioteca 
 

0% 0% 
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“Parceiros” no uso dos 

recursos educativos digitais 

Percentagem de crianças por tipo de 

“parceiros” que têm no uso dos RED 

Antes do Pi Após o Pi 

Sozinho (a) 75% 20% 

Mãe/Pai 40% 65% 

Professor (a) 25% 80% 

Irmãos 15% 10% 

Amigos 0% 30% 

Outro familiar 0% 5% 

Tabela 16 - Percentagem de crianças por tipo de "parceiros" que têm durante o uso dos recursos 

educativos digitais, antes e após o Pi 

 

 Inicialmente, a maioria das crianças evidenciou estar sozinha aquando da 

utilização dos recursos educativos digitais (75%). Algumas revelaram estar com a mãe 

ou com o pai (40%), com o professor (25%) e com os irmãos (15%).  

Após o Pi, a maioria evidenciou estar acompanhada pela professora, aquando da 

utilização dos recursos educativos digitais (80%). Verificou-se, ainda, que 65% afirmou 

estar com o pai ou com a mãe, em casa, quando acedem ao blogue ou à ClassDojo. Deste 

modo, verificou-se que são poucas as crianças que acedem sozinhas aos RED, tendo o 

número reduzido para 20%. Ainda, é de salientar que passaram a estar com os amigos 

como parceiros destas atividades (30%), com outros familiares (5%) e 10% continuam a 

afirmar estarem acompanhados dos irmãos. 

Em relação às situações em que as crianças utilizam os recursos educativos 

digitais na sala de aula, esta questão tinha por base algumas opções de resposta, no 

entanto, sendo uma entrevista semi-estruturada as crianças mencionaram outro tipo de 

respostas. É de salientar que as respostas dadas antes e após o Pi foram diferentes, por 

isso as respostas vão ser analisadas individualmente. 

No gráfico 1 apresentam-se as situações em que as crianças utilizam os recursos 

educativos digitais, antes do Pi.   

 

Gráfico 1 - Percentagem de crianças tendo em conta as situações em que utilizam os recursos educativos 

digitais na sala de aula, antes do Pi 
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Como se pode verificar, antes da implementação do Pi, as crianças apenas 

utilizavam os recursos educativos digitais para “escolher o boneco na ClassDojo” (10%) 

ver as notas” (5%) e “conhecer a ClassDojo” (5%). A maioria mencionou não utilizar os 

recursos educativos digitais na sala de aula.  

 O gráfico 2 apresenta as situações em que as crianças utilizam os recursos 

educativos digitais depois da implementação do Pi. 

 

 
Gráfico 2 - Percentagem de crianças tendo em conta as situações em que utilizam os recursos educativos 

digitais na sala de aula, após o Pi 

 

 

 Pode-se concluir que, após o Pi, as crianças manifestaram a utilização dos recursos 

educativos digitais para “introduzir uma temática”, “avaliar aprendizagens”, “introduzir 

uma experiência”, “fazer trabalhos (por exemplo, no Word e/ou PowerPoint)”, “jogar”, 

“marcar o comportamento”, “colocar os trabalhos para os encarregados de educação 

verem (no blogue)” e “aprender”.   

 A maioria das crianças revelou utilizar os RED para “fazer trabalhos” (cerca de 

90%), e 40% das crianças referiu que os utiliza para “avaliar aprendizagens” 

mencionando o kahoot.  
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 Na tabela 17 apresenta-se a percentagem de crianças por grau de satisfação 

aquando da utilização dos recursos educativos digitais, isto é, se “adora”, “gosta muito”, 

“gosta pouco” ou “não gosta”, antes e após o Pi. 

Grau de 

satisfação 

Percentagem de crianças por 

grau de satisfação em relação à 

utilização dos RED 

Antes do Pi Após o Pi 

Adoro  75% 90% 

Gosto muito 25% 10% 

Gosto pouco 0% 0% 

Não gosto 0% 0% 

Tabela 17 - Percentagem de crianças por grau de satisfação em relação à utilização dos recursos 

educativos digitais, antes e após o Pi 

 

 Inicialmente, as crianças adoravam (75%) e gostavam muito (25%) da utilização 

dos recursos educativos digitais.  

Depois do Pi, as crianças continuam a apreciar a utilização dos recursos 

educativos digitais, no entanto, verifica-se que a percentagem do “adoro” aumenta para 

90% e o “gosto muito” diminui para 10%. Conclui-se que a implementação da sequência 

didática fez com que as crianças passassem a gostar mais de utilizar os RED.  

 Analisou-se a reação emotiva aquando da utilização dos recursos educativos 

digitais, como se apresenta na tabela 18. 

Reação emotiva 

durante a 

utilização dos 

RED 

Percentagem de crianças em relação à reação 

emotiva durante a utilização dos RED 

Antes do Pi Após o Pi 

Feliz 75% 60% 

Divertido 25% 5% 

Pensativo 20% 30% 

Aborrecido 10% 0% 

Ansioso e nervoso 5% 5% 

Triste 0% 0% 

Com medo  0% 0% 

Tabela 18 - Percentagem de crianças em relação à reação emotiva durante a utilização dos recursos 

educativos digitais, antes e após o Pi 
 

 Verificou-se que, antes do Pi, cerca de 75% das crianças evidenciou a reação 

emotiva “feliz”, enquanto que, após o Pi, diminuiu para 60%. Em relação à reação 

emotiva “divertido”, verificou-se também uma diminuição da percentagem de crianças 

entre o antes e o após. Inicialmente, 25% das crianças mencionou esta reação emotiva 

aquando da utilização dos recursos educativos digitais, após o Pi, apenas 5% das crianças 
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evidenciou. A reação emotiva “pensativo”, antes do Pi, foi evidenciada por 20% das 

crianças, enquanto que após o Pi ocorreu um aumento, passando a ser 30% das crianças. 

Relativamente à reação emotiva “ansioso e nervoso”, a percentagem foi igual, antes e 

após o Pi, com 5% das crianças. A reação emotiva “aborrecido” afirmada por 10% das 

crianças antes do Pi, reduziu para 0% após o Pi. É de salientar que a reação emotiva 

“triste” e “com medo” não foi evidenciada por nenhuma das crianças, em nenhum dos 

momentos.  

 Conclui-se que as crianças após o Pi se sentiram mais pensativas do que 

inicialmente, uma vez que em todos os recursos educativos digitais utilizados as crianças 

tinham de pensar e transmitir as suas ideias. O facto de ter diminuído o número de crianças 

que se sentiam aborrecidas contribui para o aumento dos sentimentos mais positivos.  

 Tentou-se ainda averiguar a opinião das crianças em relação à possível utilização 

dos recursos educativos digitais na sala da turma antes do Pi, tal como se apresenta no 

gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Percentagem de crianças sobre a opinião da possível utilização dos recursos educativos 

digitais na sala da turma, antes do Pi 

 

 Pode-se concluir que a maioria das crianças (cerca de 55%) não achava possível 

a utilização dos recursos educativos digitais na sala da turma e, apenas, 40% achava ser 

possível a sua utilização.  

 Após o Pi, voltou-se a questionar as crianças da possibilidade da sua utilização, à 

qual todas as crianças afirmaram ser possível utilizar os recursos educativos digitais na 
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sala da turma. Conclui-se que o Pi contribuiu para a alteração da opinião das crianças em 

relação à possível utilização dos RED no ensino.   

 No seguimento da questão anterior, apresenta-se na tabela 19 a percentagem de 

crianças pelo grau de satisfação em relação à possível utilização dos RED na sala da 

turma.  

Grau de 

satisfação 

Percentagem de crianças por grau de 

satisfação em relação à possível utilização 

dos RED na sala da turma 

Antes do Pi Após o Pi 

Adorava  90% 95% 

Gostava 

muito 

5% 5% 

Gostava 

pouco 

0% 0% 

Não gostava 5% 0% 

Tabela 19  - Percentagem de crianças por grau de satisfação em relação à possível utilização dos recursos 

educativos digitais na sala da turma, antes e após o Pi 
 

 Antes do Pi, a maioria das crianças “gostava muito” (5%) ou “adorava” (90%) 

que fossem utilizados os recursos educativos digitais na sala da turma, no entanto, cerca 

de 5% “não gostava”. Após o Pi, voltou-se a questionar as crianças ao qual 95% “adorava” 

e 5% que “gostava muito”. Conclui-se que todas as crianças adoravam/gostavam muito 

de utilizar os RED na sala da turma.   

 Na tabela 20 apresenta-se a percentagem de crianças em relação ao recurso 

educativo digital que gostavam de utilizar na sala da turma, antes e após o Pi. 

Recurso 

educativo 

digital 

Percentagem de crianças em relação ao 

recurso educativo digital que gostava de 

usar na sala da turma 

Antes do Pi Após o Pi 

ClassDojo 80% 90% 

Kahoot 60% 75% 

Blogue 80% 55% 

Youtube 85% 40% 

Ori-gami 70% 30% 

Scratch 80% 0% 

Tabela 20 - Percentagem de crianças em relação ao recurso educativo digital que gostavam de usar na 

sala da turma, antes e após o Pi 

 

 Antes do Pi, a maioria das crianças escolheu o youtube (com cerca de 85%), a 

ClassDojo (com 80%), o scratch (com 80%) e o blogue (com 80%) para utilizar na sala 

da turma. Relativamente ao ori-gami foram 70% as crianças que afirmaram querer utilizar 

este RED na sala da turma, e em relação ao kahoot 60% das crianças.  

 Após o Pi, foi notável a escolha das crianças em relação ao seu interesse por cada 

recurso educativo digital. Verificou-se que a maioria das crianças quer continuar a usar a 
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ClassDojo (com 90% das crianças), o kahoot (com 75%) e o blogue (com 55%). É de 

salientar que a percentagem de crianças referente à escolha do blogue diminuiu em 

relação ao primeiro momento. O youtube escolhido por 40% das crianças e o ori-gami 

por 30%, diminuíram em relação ao primeiro momento. Salienta-se que, após o Pi, 

nenhuma criança quer continuar a usar o scratch na sala da turma.  

 Na fase final da entrevista questionou-se as crianças de quais as suas ideias para 

usar os recursos educativos digitais na sala da turma, quando esta pergunta foi realizada, 

antes do Pi, surgiram respostas interessantes, tais como: “escrever coisas para aprender 

com o tablet” (criança EM), “ver vídeos e ouvir músicas nas aulas” (JO), “jogar no tablet” 

(AF e TO), “trabalhar a matemática no tablet” (GU), “fazer perguntas com um jogo” 

(MA), “jogar jogos educativos como as letras que tenho em casa” (MA), “fazer o blogue 

para os pais verem as fotografias e para guardar memórias e nunca me esquecer” (LH), 

“tirar fotografias nas aulas” (LC), “publicar vídeos da sala para mostrar a toda a gente 

como aqueles que vão para o youtube” (LH), “podíamos surpreender os amigos, contar 

uma história com as fotos no blogue das atividades que fizemos, criada por nós” (ER), 

“fazer uma caça ao tesouro na escola, nós escondíamos as coisas sozinhos” (ER) e “usar 

a ClassDojo para ver se me porto bem” (MA). 

 Após o Pi, as ideias das crianças foram ao encontro das atividades desenvolvidas 

ao longo da sequência didática como: “queria voltar a fazer a caça ao tesouro com o 

telemóvel” (GA), “ver mais vezes o blogue” (DU), “usar os QR codes para ler as nossas 

histórias” (IA), “usar o kahoot para jogar e trabalhar temas novos” (GU), “publicar um 

vídeo no youtube” (LS) e “escrever histórias no computador” (LH). Conclui-se que o 

projeto de intervenção surtiu efeito na perceção das crianças em relação ao uso inicial que 

faziam das TIC. 

5.3. Grau de satisfação das crianças acerca do Pi 

 A presente secção do Pi apresenta o grau de satisfação das crianças sobre a 

utilização das TIC. Para averiguar/monitorizar o grau de satisfação das crianças com a 

utilização das TIC, no final de cada uma das nove atividades, foi recolhida a sua opinião. 

Para isso usaram-se inquéritos por questionário com as seguintes questões: “Gostaste da 

atividade?”, “Porquê?”, “Como te sentiste ao utilizar o recurso educativo digital?” 

(apêndice 3). Alguns dos questionários apresentaram mais questões devido à temática 

abordada.  
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5.3.1. Grau de satisfação das crianças em relação à utilização das 

TIC 

Ao longo da sequência didática usaram-se diferentes recursos educativos digitais 

associados a diferentes estratégias, tais como: contextualização da atividade; registo das 

ideias prévias; registo de dados; consolidação da temática e monitorização das 

aprendizagens. Para isso utilizaram-se diversos recursos educativos digitais tais como: 

ori-gami; Google Formulários; Tangram (aplicação online); QR codes; CIEC5; Kahoot; 

Scratch.  

Assim, na tabela 21, apresenta-se a percentagem de crianças por grau/nível de 

satisfação em relação ao recurso educativo digital utilizado. 

Estratégia de ensino Recurso 

educativo digital 

utilizado 

Percentagem de crianças por grau de satisfação 

Adoro Gosto 

muito 

Gosto 

pouco 

Não 

gosto 

Contextualização da 

atividade 

Ori-gami 100% 0% 0% 0% 

Registo das ideias 

prévias 

Google 

Formulários 

80% 15% 0% 5% 

Registo de dados 85% 10% 0% 5% 

 

Consolidação da 

temática 

 

Tangram 

(aplicação online) 

80% 15% 5% 0% 

QR codes 80% 15% 5% 0% 

CIEC5 90% 10% 0% 0% 

Monitorização das 

aprendizagens 

Kahoot 60% 15% 0% 25% 

80% 10% 5% 5% 

90% 10% 0% 0% 

Scratch 90% 10% 0% 0% 

Tabela 21 - Percentagem de crianças por grau de satisfação em relação ao recurso educativo digital 

utilizado 

 

Verifica-se, na tabela 21, que o recurso educativo digital eleito pela totalidade das 

crianças no grau de satisfação “adoro” foi a aplicação ori-gami, que corresponde à 

atividade da caça ao tesouro através da utilização do telemóvel. Os restantes recursos 

educativos digitais utilizados apresentam a maior percentagem de crianças no grau de 

satisfação “adoro”, variando entre 90% e 60%. 

                                                           
5 Recorreu-se ao Centro Integrado de Educação em Ciências, nomeadamente, aos módulos “Viaja e 

descobre o Tejo!” e/ou “Pesca no Tejo!”. 

M
éd

ia
 7

5
%

 

M
éd

ia
 1

2
%

 

M
éd

ia
 5

%
 

M
éd

ia
 1

0
%

 



99 

 

Salienta-se que a percentagem de crianças no grau de satisfação “não gosto” e 

“gosto pouco”, ainda que exista, é mínima. Pode-se constatar que os recursos educativos 

digitais utilizados em que se averiguou percentagem no grau “não gosto” são: o google 

formulários, nas atividades de registo das ideias prévias (5% das crianças) e registo de 

dados (5%); o kahoot no primeiro momento (com 25% das crianças) e no segundo 

momento de utilização (5%). Em relação ao grau de satisfação “gosto pouco” destacam-

se os seguintes RED: tangram, QR codes e kahoot (no segundo momento de utilização), 

com 5% da percentagem das crianças em cada um deles. Ainda, no que se refere ao grau 

de satisfação “gosto muito”, a percentagem de crianças neste grau de satisfação varia 

entre 10% e 15%, em todos os recursos educativos digitais utilizados.  

Estes dados sugerem que os recursos educativos digitais preferidos pelas crianças 

são o ori-gami kahoot, scratch e os módulos do CIEC5.  

Deste modo, ao analisar a evolução da utilização da aplicação kahoot, verificou-

se que a percentagem de crianças, inicialmente, era de 75% no grau “adoro” e “gosto 

muito” e 25% no “não gosto”. No decorrer das utilizações da aplicação houve um 

aumento nos graus de satisfação “adoro” e “gosto muito”. Em relação ao “adoro”, 

inicialmente, foi mencionado por 60% das crianças, no segundo momento passou para 

80%, e no último 90%. Ocorreu uma diminuição nos graus “gosto pouco” e “não gosto”. 

Ainda, se constatou que as crianças que referem “não gosto” e “gosto pouco” são 

diferentes nos três momentos de utilização do kahoot. Esta evolução pode-se justificar 

pelo facto de as crianças começaram a perceber como é que o kahoot funciona, tal como 

podemos verificar através das respostas das crianças “acertei em todas perguntas” (MI), 

“posso responder às perguntas e ver se estou certo” (LS) e “é divertido responder às 

perguntas e ver logo as respostas” (LH).  

5.3.2. Preferência das crianças entre os recursos educativos 

digitais e os recursos analógicos 

Ao longo do Pi foram elaboradas atividades com recursos educativos digitais e 

com recursos analógicos [RA]. Nesta secção apresenta-se a preferência das crianças entre 

a utilização de RED e RA.  

Selecionaram-se cinco estratégias de ensino, tal como se pode verificar na tabela 

22, tais como: contextualização da atividade, relacionada com a atividade da caça ao 

tesouro (sobre as plantas); registo das ideias prévias aquando do registo da questão-

problema “Quais as características de um pintainho?”, através da utilização do google 
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formulários; consolidação da temática durante a utilização da aplicação “reta numérica 

submarina”; registo de dados, durante o preenchimento do BI animal no google 

formulários; monitorização das aprendizagens aquando da utilização da ClassDojo para 

registar o comportamento, que era realizado, inicialmente, num cartaz. 

Estratégias de 

ensino 

Atividade desenvolvida Preferência das crianças 

pelos recursos utilizados (%) 

Digital Analógico 

Contextualização 

da atividade 

Atividade 8: A procurar, a procurar diferentes 

plantas vamos encontrar  

(RED – ori-gami; RA – caça ao tesouro em papel)  

65% 30% 

Registo das 

ideias prévias 

Atividade 14: À descoberta das características do 

pintainho  

(RED - google formulários; RA – folha de registo da 

atividade experimental) 

70% 30% 

Consolidação da 

temática 

Atividade 1: Reta numérica submarina 

(RED – aplicação online; RA – tarefa com auxílio da 

reta numérica em papel) 

60% 35% 

Registo de dados Atividade 11: Vamos conhecer alguns animais!  

(RED - google formulários; RA – BI animal em 

papel) 

95% 5% 

Monitorização 

das 

aprendizagens 

Atividade 3: ClassDojo, como estive hoje? 

(RED – ClassDojo; RA – folha de registo do 

comportamento) 

60% 40% 

Tabela 22 - Percentagem de crianças em relação à preferência pelos recursos utilizados (entre RED e 

RA)  

 

Através da análise da tabela verificou-se que em todas as atividades realizadas a 

preferência das crianças foi o recurso educativo digital. Na atividade 1 e na atividade 8 

5% das crianças não respondeu ao inquérito por questionário, não tendo participado nas 

atividades.  

Tendo em conta que a exploração do google formulários em algumas das 

atividades foi elaborada através da seleção de respostas, isto é, escolha múltipla, e no 

kahoot a exploração foi também idêntica, questionou-se as crianças sobre qual a sua 

preferência (tabela 12).  

Atividade/ estratégia de ensino Recursos educativos digitais utilizados 

Kahoot Google Formulários 

Monitorização das aprendizagens 80% 20% 

Tabela 23 - Percentagem de crianças em relação à preferência pelos recursos educativos digitais 

utilizados (entre o kahoot e o google formulários) 
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 Comparou-se a preferência das crianças em relação ao recurso educativo digital 

kahoot e o google formulários na atividade das mudanças de estado físico, ou seja, na 

segunda atividade de utilização do kahoot. Averiguou-se que a maioria das crianças 

(80%) prefere utilizar o kahoot, em vez de utilizar o Google Formulários. As crianças 

quando questionadas, se gostam de utilizar o google formulários e porquê, afirmam “não 

gosto, porque ficamos atrasados” (AF), “é chato” (ER) e “é giro” (MA), no entanto, em 

relação ao kahoot afirmam gostar porque “é divertido” (GA), “as perguntas são 

divertidas” (DU) e “gostei de responder às perguntas no tablet” (TO). 

5.3.3. Reação emotiva das crianças em relação à utilização dos 

recursos educativos digitais  

Na tabela 24 apresentam-se os dados relativos ao sentimento das crianças aquando 

da utilização dos recursos educativos digitais. Salienta-se que as estratégias de ensino se 

encontram de acordo com a ordem cronológica para facilitar a análise dos dados, num 

total de dez atividades. Ainda, é de salientar que aquando do preenchimento dos 

questionários de satisfação as crianças podiam escolher mais do que uma reação emotiva. 

Atividade/ estratégia de 

ensino 

Percentagem de crianças por reação emotiva durante a utilização dos 

recursos educativos digitais 

Feliz Divertido Pensativo Triste Ansioso 

e 

nervoso 

Aborrecido Medo 

Kahoot (atividade 4) 30% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 

Google formulários 

(atividade 6) 

50% 25% 35% 0% 10% 5% 0% 

Kahoot (atividade 6) 45% 25% 30% 15% 5% 5% 0% 

Ori-gami (atividade 8) 60% 55% 55% 0% 10% 5% 0% 

QR codes (atividade 9) 50% 20% 20% 0% 0% 10% 0% 

Tangram (aplicação –

atividade 10) 

45% 25% 15% 5% 0% 5% 0% 

Google formulários 

(atividade 11) 

40% 20% 35% 0% 0% 5% 0% 

Scratch (atividade 12) 50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

Google formulários 

(atividade 14) 

50% 20% 25% 5% 0% 0% 0% 

Kahoot (atividade 14) 60% 25% 15% 0% 0% 0% 0% 

Tabela 24 - Percentagem de crianças por reação emotiva durante a utilização dos recursos educativos 

digitais em relação às atividades desenvolvidas 

 

 Através da análise dos dados averiguou-se que, em todas as atividades 

desenvolvidas, a maior percentagem da reação emotiva das crianças, durante a utilização 
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dos RED, é na reação “feliz”. Verificou-se que metade/mais de metade das crianças se 

sente “feliz” ao utilizar os recursos educativos digitais, nomeadamente, o ori-gami, 

google formulários (na atividade 6 e 14), QR codes, scratch e kahoot (na atividade 14).   

Em relação à reação emotiva “divertido” a percentagem de crianças nesta reação 

varia entre os 20% e os 30%, em quase todas as atividades, destacando-se a atividade com 

o recurso ao ori-gami em que a percentagem foi mais de metade das crianças (55%).  Na 

reação emotiva “pensativo” a percentagem de crianças varia entre 15% e 35%, em quase 

todas as atividades, destacando-se outra vez a atividade com o recurso ao ori-gami, com 

55%.  

Ao analisar o sentimento “triste” verifica-se que a percentagem de crianças varia 

entre 0% e 15%. A atividade que se ressalta em relação a este sentimento foi a do kahoot 

na atividade 4 e 6, com 15% das crianças em cada. Ainda, o tangram e o google 

formulários (na atividade 14) com 5% cada atividade. 

Em relação ao sentimento “ansioso e nervoso” destacam-se três atividades com 

10%, o ori-gami, o kahoot (na atividade 4) e o google formulários (na atividade 6) e, 

apenas, com 5% o kahoot (na atividade 6). 

A percentagem de crianças no sentimento “aborrecido” varia entre os 0% e 10%, 

sendo que a maior parte das atividades, apenas, é assinalada por 5% das crianças. Destaca-

se a atividade relacionada com utilização dos QR codes com apenas 10%. E ainda, o 

scratch, o google formulários e o kahoot (na atividade 14) com nenhuma criança a 

mencionar este sentimento.  

Verificou-se que em nenhuma das atividades as crianças selecionaram a reação 

emotiva “com medo”. 

 Ao analisar os dados da tabela, comparando as reações emotivas mais positivas 

como “feliz”, “divertido” e “pensativo” com as reações emotivas menos positivas “triste”, 

“ansioso e nervoso”, “aborrecido” e “com medo”, conclui-se que a percentagem de 

crianças é maior nas reações emotivas mais positivas.  

 Através da tabela 24 pode-se verificar a evolução, a nível cronológico, da 

percentagem de crianças por reação emotiva durante a utilização dos RED em relação às 

atividades desenvolvidas. Na reação emotiva “feliz” verifica-se que, em todas as 

atividades, a percentagem de crianças foi elevada, apesar de haver oscilações, estas foram 

pequenas, sendo que nas últimas atividades a percentagem foi aumentando. Em relação à 

reação emotiva “divertido”, a percentagem de crianças manteve-se constante ao longo das 

atividades, ainda, verifica-se um aumento na atividade do ori-gami. Na reação emotiva 
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“pensativo” a evolução foi gradual, verificou-se o aumento e a diminuição entre algumas 

das atividades. No que se refere às reações emotivas “triste”, “ansioso e nervoso”, 

“aborrecido” e “com medo” a evolução da percentagem de crianças manteve-se constante, 

não havendo grande oscilação entre as atividades.  

Além disso, conclui-se que no início da implementação da sequência didática as 

reações emotivas mais escolhidas eram “feliz” e “divertido”. Analisando, a nível 

temporal, a implementação das últimas atividades da SD, conclui-se que as reações 

emotivas com maior percentagem são as de cariz mais positivo: “feliz”, “divertido” e 

“pensativo”.  

5.4. Impacte do Pi na participação dos Encarregados de Educação 

 Depois do lançamento do blogue analisou-se o envolvimento dos encarregados de 

educação e/ou pais no Pi. Isto é, de que forma é que os encarregados de educação 

participavam no blogue e na ClassDojo. 

5.4.1. Participação através da ClassDojo 

Tendo em conta a ClassDojo encontravam-se até ao dia 1 de junho conectados 15 

encarregados de educação e/ou pais, num total de 20 EE (como se pode verificar no 

registo da ClassDojo, figura 49. 

 

Figura 49 - Registo da conecção de EE na ClassDojo 
 

Durante o Pi (aproximadamente três meses), ocorreu a comunicação através da 

plataforma com os encarregados de educação em relação ao comportamento das crianças. 

Tal como se verifica no gráfico 5 e na figura 50, a comunicação com os encarregados de 

educação foi realizada apenas com 30%. 
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Gráfico 4 - Percentagem de EE que comunica através da ClassDojo 

 

 

Figura 50 – Exemplo de uma comunicação através da ClassDojo 

 

 A utilização da plataforma foi realizada ao final de todos os dias, através da 

autoavaliação por parte das crianças em relação ao comportamento, sendo que como 

pontos positivos destacam-se os da figura 51 e como pontos que precisa de trabalhar na 

figura 52.  

30%

70%

Percentagem de EE que comunica através da ClassDojo

Comunica através da ClassDojo Não comunica
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Figura 51 - Pontos positivos na ClassDojo 

 

 

Figura 52 - Pontos precisa de trabalho na ClassDojo 
  

No final do Pi, averiguou-se um total de 1174 pontos em que se constatou que 

89% do feedback das crianças foi positivo (tal como se observa na figura 53). Verificou-

se que o comportamento das crianças sofreu alterações ao longo do projeto, sendo o 

feedback inicial das crianças de 51%. 
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Figura 53 - Feedback final das crianças na ClassDojo 

 

5.4.2. Participação através do blogue 

 Depois da construção do blogue e da sua apresentação, até ao final do Pi, contou-

se com a presença de 18 encarregados de educação e/ou pais e um total de 41 publicações 

(anexo 4). Através da utilização do blogue, por parte dos EE, averiguou-se um número 

médio de 22 visualizações. Salienta-se que de cada vez que um EE abria a publicação 

contava como uma visualização. Daí haver mais visualizações do que encarregados de 

educação. Além disso, verificou-se em média 6 gostos/publicações, tal como se evidencia 

nas imagens da figura 54.     

 

Comportamento mau 

Comportamento razoável 

Trabalho em equipa 

Ajuda os outros 

Comportamento bom 

Comportamento muito bom 

Participação 

Leitura com expressividade 

Trabalha bem 

Comportamento bom no refeitório 

Comportamento mau no refeitório 

Comportamento razoável no refeitório 

Trabalha  



107 

 

 

 

Figura 54 - Exemplo do número de visualizações e gostos nas publicações do blogue  

 

 Relativamente aos desafios lançados no blogue, o primeiro desafio destinado aos 

encarregados de educação obteve 6 comentários sobre os frutos e não frutos (figura 55), 

enquanto que o segundo desafio destinado às crianças obteve 4 comentários sobre a 

alimentação do pintainho (figura 56). 

 

Figura 55 - Desafio lançado aos EE sobre frutos e não frutos no blogue 

 

 

Figura 56 - Desafio lançado às crianças sobre a alimentação do pintainho no blogue 
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 No final do Pi, foram realizados questionários aos encarregados de educação 

através da utilização da plataforma google formulários, em que se obteve 18 respostas 

(anexo 7).  

 Na primeira questão sobre o blogue verificou-se que aproximadamente 78% dos 

EE adorou e 22% gostou muito, como se pode observar no gráfico da figura 57 retirada 

da plataforma.  

 

Figura 57 - Percentagem de EE por grau de satisfação sobre o blogue 

  

Quando questionados do porquê de gostarem do blogue os encarregados de 

educação responderam “porque é uma forma de acompanhar a evolução das nossas 

crianças” (EE3), “excelente forma de acompanhamento de ensino dos nossos educandos” 

(EE2), “porque assim consigo “ver” todas atividades efetuadas pela turma quase como se 

lá estivesse” (EE5), “porque nos dá notícias das nossas crianças, ficamos com a noção 

das atividades que realizam diariamente” (EE10), “uma forma de proximidade à turma” 

(EE13), ”é percetível o entusiasmo dos alunos em participar” (EE14) e “é também um 

passo importante no acompanhamento das novas tecnologias” (EE16).  

De seguida, analisou-se a frequência com que os encarregados de educação 

visitavam o blogue. Deste modo, constatou-se que a maioria visita uma a duas vezes por 

semana (aprox. 44%), de seguida três a quatro vezes por semana (aprox. 39%), enquanto 

que todos os dias, apenas, aproximadamente 17% o visitam (figura 58).  
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Figura 58 - Percentagem de EE em relação à frequência de visita do blogue 

  

Por fim, ao questionar os EE sobre a continuação do blogue, todos afirmaram que 

gostavam que o blogue continuasse aberto (figura 59). Além disso, justificaram o porquê 

das suas respostas tais como: “faz sentido esta interação entre a escola e os encarregados 

de educação” (EE2); “porque é interessante tanto para os pais como para as crianças” 

(EE3); “para continuar a acompanhar as atividades desenvolvidas” (EE4) e “porque é 

muito bom e bastante informativo, divertido e é uma forma de estarmos juntos das nossas 

crianças na escola” (EE10). 

 

Figura 59 - Percentagem de EE em relação à opinião sobre a continuação do blogue 

 

 Os encarregados de educação foram questionados sobre “O que é que gostava que 

fosse feito no blogue?”, a maioria respondeu que “o trabalho foi bem conseguido” (EE2), 

“o blogue mostra as principais atividades escolares que são feitas e isso é o mais 

importante. Ver o entusiasmo das crianças ao verem espelhado o seu trabalho e o seu dia 

a dia é muito gratificante” (EE2). No entanto, verificou-se que os EE gostariam que 

fossem melhoradas algumas das estratégias utilizadas no blogue, tais como: “gostava que 

tivesse vídeos deles, por exemplo, a ler um texto, a fazer uma atividade” (EE5), 

“continuem a desenvolver desafios para as crianças e pais” (EE4) e “registo em direto das 
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atividades didáticas, assim seria uma forma de por vezes os acompanhar no seu dia a dia” 

(EE15). 

 Pode-se concluir que a participação dos encarregados de educação tanto no blogue 

como na ClassDojo foi positiva, uma vez que a maioria participava de forma ativa nas 

atividades desenvolvidas. Salienta-se que o facto de alguns EE não terem tido presença 

ativa no blogue se pode justificar pelo nível de escolaridade de cada um. Os EE com 

licenciatura e mestrado mostraram presença ativa, ao contrário dos restantes. 

5.5. Potencialidades e limitações do projeto com recurso às TIC na 

perspetiva da professora cooperante  

 No seguimento da implementação do Pi efetuou-se uma entrevista à professora 

cooperante (TE.PC. no anexo 8) sobre as potencialidades e limitações do projeto. Tendo 

por base a análise documental realizada no capítulo 2, pode-se concluir que as limitações 

e potencialidades apontadas pelos autores vão ao encontro das assinaladas pela professora 

cooperante. 

 Relativamente às potencialidades segundo Lima (2007), Martinho (2008), Santos 

(2007) e Almenara (2010) a utilização das TIC no ensino aumenta as modalidades 

comunicativas, desenvolve e intensifica interdisciplina e facilita a aprendizagem,  tal 

como a professora cooperante afirma na entrevista que foi “evidente o progresso a nível 

da comunicação verbal, nomeadamente do vocabulário empregue pelas crianças, a nível 

da leitura e da escrita, integrada noutras atividades como responder a uma questão-

ploblema, escrever um texto para o blogue, escrever um texto a pares sobre as plantas ou 

sobre os animais, entre outras” (TE.PC., p. 588 – anexo 8). Ainda, de acordo com os 

autores mencionados anteriormente, as TIC aumentam a oferta de informação, através da 

pesquisa, seleção e organização de informação em que a professora cooperante reforça 

que “com o uso das TIC, as crianças tiveram a possibilidade de aceder a imagens, sons e 

informações muito diversificadas e bastante significativas, as quais lhes proporcionaram 

receber de uma forma rápida resposta às questões levantadas. Deste modo, elas tiveram a 

oportunidade de pesquisar informação através dos QR Codes” (TE.PC., p. 588 – anexo 

8). 

 Apesar de serem apontados aspetos positivos relativamente ao Pi tal como Lima 

(2007), Martinho (2008), Santos (2007) e Almenara (2010) referem, também são 

apontados alguns constrangimentos. No que se refere à opinião da professora cooperante 

os constrangimentos assinalados estão relacionados com o nível pessoal, ou seja, 
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associado ao professor, e com o institucional, nomeadamente, recursos materiais. Afirma 

que “no que respeita aos recursos humanos, a utilização das TIC exige por parte do 

pessoal docente algumas condições essenciais à sua utilização regular e sistemática, a 

citar: formação em diferentes tipos de aplicações educativas, tais como kahoot, scratch, 

google formulários, ori-gami, QR codes, entre outros; tempo atribuído aos professores 

para o desenvolvimento de tarefas neste âmbito, de forma que se possam integrar e 

articular as várias áreas disciplinares; professores que apoiem as turmas/grupos na 

implementação das tarefas que envolvam as TIC, dando uma resposta rápida às 

solicitações das crianças. Relativamente aos recursos materiais é imprescindível que 

todos estes recursos tecnológicos se encontrem com softwares atualizados e que o acesso 

à internet se processe de forma rápida e eficaz, evitando assim momentos “sem 

atividades”” (TE.PC., p. 588 – anexo 8). Uma das desvantagens apontadas pela professora 

cooperante e sentida pela professora estagiária-investigadora foi a falha de internet e o 

funcionamento dos recursos educativos digitais. Além disso, é considerado como 

desvantagem por parte da professora cooperante, caso as TIC sejam usadas em todos os 

momentos de ensino “a substituição de atividades em que as crianças podem colocar “as 

mãos na massa”, por atividades realizadas com recurso a dispositivos digitais” (TE.PC., 

p. 589 – anexo 8). 

 No que se refere aos recursos educativos digitais utilizados em sala de aula, que 

foram previamente pesquisados e selecionados tendo em conta a sua qualidade, a 

professora cooperante considerou positiva a utilização de todos no processo de ensino e 

aprendizagem. Referiu que cada RED se destinou a momentos de aprendizagem 

diferentes, isto é,  “considero que uns se direcionam mais para pesquisas, recolha de 

informação, investigação, como por exemplo, QR codes, módulos do CIEC, ori-gami, 

google formulários, visita de estudo virtual; outros mais para consolidação das 

aprendizagens das várias áreas curriculares, como por exemplo, scratch, word, jogos 

online; outros para partilha de informação e realização de desafios, como por exemplo, o 

blogue da turma, ori-gami, PowerPoints; e, ainda, outros para realização de avaliação 

formativa, como por exemplo, kahoot, google formulários, em que a criança recebe o 

feedback imediato das respostas dadas às questões colocadas” (TE.PC., p. 589 – anexo 

8). Salienta que “além de enriquecerem os contextos educativos e de aumentarem a 

motivação das crianças, possibilitam o desenvolvimento de competências no âmbito da 

comunicação verbal e escrita, do questionamento, do espírito crítico, da autonomia, da 
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responsabilidade, da perseverança, da cooperação entre pares/grupo” (TE.PC., p. 589 – 

anexo 8). 

 Pode-se concluir que apesar de todos os constrangimentos assinalados pela 

professora cooperante esta menciona intenção em continuar com o blogue “possibilitando 

às crianças publicarem atividades realizadas, realizarem desafios colocados pela 

professora e, também, colocarem eles próprios desafios aos pais/encarregados de 

educação” (TE.PC., p. 590 – anexo 8) e, assim, continuar a utilizar os recursos educativos 

digitais no ensino.  

5.6. Impacte do Pii no desenvolvimento profissional da professora 

estagiária-investigadora 

Esta secção pretende dar resposta ao último objetivo deste projeto de intervenção-

investigação “avaliar o efeito do Pii no desenvolvimento profissional, pessoal e social da 

professora estagiária-investigadora” que o concebeu, planificou, implementou e avaliou. 

Tendo por base as grelhas de autoavaliação preenchidas ao longo de três meses (anexo 

11), as reflexões semanais e a meta reflexão (anexo 10). Sendo esta secção de carácter 

reflexivo será redigido na primeira pessoa.  

Ao longo destes meses foi notável a evolução contínua que senti em relação ao 

meu desenvolvimento pessoal. Todo o esforço que foi realizado ao longo dos dias, não 

teve apenas impacte no desenvolvimento das crianças, mas sobretudo no meu 

desenvolvimento que confirmou as escolhas para o meu futuro profissional. 

Durante as 10 semanas de intervenção tentei refletir sobre o meu comportamento 

e desenvolvimento, ao longo das semanas, de forma a melhorar as minhas práticas. 

Segundo Paixão e Sá (2013) considera-se quatro domínios essenciais no desenvolvimento 

profissional docente, tais como: epistemologia da ciência; orientações da educação em 

ciências; gestão dos processos de ensino-aprendizagem das ciências; avaliação das 

aprendizagens dos alunos. Tendo em conta as competências do desenvolvimento 

profissional docente defini o meu processo de desenvolvimento durante o Pii. Além disso, 

segundo Reis (2011) considera-se que para avaliar a intervenção deve-se ter em conta um 

foco de observação específico, relativamente ao entusiasmo, estratégias de ensino, 

clareza, organização e gestão, interação e ambiente em sala de aula.   

Relativamente à epistemologia da ciência (Paixão & Sá, 2013) alterei os meus 

conhecimentos em relação à ciência, confirmei com este projeto que o uso das ciências 

deve começar desde os primeiros anos de vida associando a Ciência, Tecnologia e 
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Sociedade. Além disso, ao longo da sequência didática reforcei a ligação entre a ciência 

e a tecnologia, utilizando o computador e o tablet que estão presentes no dia-a-dia das 

crianças, para desenvolver os conhecimentos e melhorar a qualidade de vida. Para isso 

foi necessário pesquisar para desenvolver o meu conhecimento a nível teórico e, assim, 

criar a sequência didática.  

Sendo assim, destaco como competências específicas desenvolvidas o 

questionamento do “uso dos conhecimentos e artefactos científico-tecnológicos” (Paixão 

& Sá, 2013, p. 1770), a valorização da “perspetiva humanista da Ciência e do uso do 

conhecimento científico-tecnológico” (idem), e a avaliação das “contribuições da Ciência 

e da Tecnologia para a melhoria da qualidade de vida e da qualidade do ambiente” (idem).  

No que diz respeito ao domínio das orientações da educação em ciências (Paixão 

& Sá, 2013) destaco a importância da educação em ciências para todos, visto que as 

crianças mostram ter curiosidade para saber mais sobre o mundo que as rodeia. Durante 

as pesquisas de informação tive sempre em atenção os documentos que utilizava, para 

não utilizar informação falaciosa e, assim, contribuir para uma “cidadania informada, 

consciente e responsável” (Paixão & Sá, 2013, p. 1771). 

Deste modo, ao longo do Pii tomei conhecimento das orientações nacionais para 

a Educação em Ciências, e tentei dominar as orientações curriculares tendo sempre uma 

abordagem crítica sobre os documentos. Depois de conhecidas as orientações nacionais, 

foi mais fácil articular as diferentes áreas tentando, ao longo do Pii, articular as diferentes 

áreas de acordo com o mesmo tema, isto é, as atividades desenvolvidas ao longo da 

semana partiam sempre do mesmo tema que era explorado nas diferentes áreas 

disciplinares.  

Através das atividades desenvolvidas o mais importante era que estas 

contribuíssem para as competências científicas das crianças, nomeadamente, a literacia 

científica. Para que isso acontecesse foi necessário estar sempre atenta aos gostos e 

interesses das crianças, de forma a aperfeiçoar o meu papel como professora. 

Além disso, passei a compreender o impacte “do nível de literacia científica na 

qualidade de vida dos sujeitos” (Paixão & Sá, 2013, p. 1771), a perceber algumas das 

“perspetivas de Educação em Ciências” (idem) e compreender as “suas implicações no 

ensino das ciências em contextos formais” (idem). Assumi “o papel de investigador face 

a situações problemáticas emergentes na sua prática” (idem). 

Quanto ao domínio gestão dos processos de ensino e aprendizagem das ciências 

(Paixão & Sá, 2013) senti que a maior dificuldade deu-se no início do Pii: 
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“É de salientar que o jogo da sopa de letras previsto para esta hora não foi iniciado 

devido à falta de tempo para a elaboração da tarefa (…) atividade da balança de 

braços foi realizada em grande grupo, pois o tempo para a realização de todas as 

atividades foi pouco. Este é um aspeto que destaco como negativo, o facto de ter 

havido pouco tempo para a realização de duas atividades. (…) No entanto, devido 

à falta de tempo e ao facto de querer explorar com as crianças o primeiro exercício 

deixámos a segunda questão para outro dia” (1.ª Reflexão, p. 600-601 – anexo 

10). 

 Deste modo, verifica-se que a maior dificuldade nas primeiras semanas foi a 

gestão do tempo, que foi melhorando ao longo dos meses.  

Antes de todas as planificações foi necessário pesquisar sobre temas e conteúdos 

que ainda não estavam dominados, nomeadamente, o tema mais direcionado com a minha 

sequência didática, os animais, que foi o tema em que necessitei de mais investigação. 

Ainda, relativamente ao mesmo domínio, tentei promover aprendizagens em 

diversos contextos educativos, passando a dar valor ao ensino não formal, como foi o 

caso das caças ao tesouro, das atividades no CIEC, no sector, entre outras. E ainda, 

estabeleci “interligações com outras áreas disciplinares, a um nível ajustado ao ciclo de 

escolaridade” (Paixão & Sá, 2013, p. 1771). Com isto, conheci e dominei “diferentes 

metodologias e estratégias de ensino das ciências nos primeiros anos de escolaridade” 

(idem), (como o trabalho experimental e o questionamento). 

Além disso, passei a valorizar o ensino das ciências no que se refere às “atividades 

práticas do tipo investigativo (elaboração de questões, relação entre variáveis dependente 

e independente, controlo de variáveis, planificação da experimentação, análise e 

interpretação dos dados, elaboração de conclusões e resposta à questão-problema)” 

(idem). Ao longo das planificações considerei a inovação de recursos materiais utilizados, 

como por exemplo, no dia em que foram levados os pintainhos para a escola: 

“Quando as crianças foram tirar as fotografias com os pintainhos algumas 

mostraram receio em tocar-lhe e outras abraçaram o pintainho “como se fosse um 

peluche”. É notável que neste tipo de atividades as crianças mostram muito mais 

interesse e motivação, uma vez que “a realização de experimentos, em Ciências, 
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representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do 

conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre teoria e 

prática” (Reginaldo, Sheid, & Gullich, 2012, p. 2)” (10.ª Reflexão, p. 634 – anexo 

10). 

Este tipo de atividades didáticas motiva e implica os alunos no desenvolvimento 

dos conteúdos. Para que isso fosse possível construí ao longo das semanas planificações, 

através da elaboração de questões orientadoras, da construção de recursos didáticos, da 

definição das aprendizagens e das avaliações. É importante planificar, antecipadamente, 

as atividades a realizar definindo as aprendizagens a desenvolver pelas crianças e as 

estratégias, tendo em conta o contexto e os interesses das crianças, para melhorar as 

intervenções,  

“Devemos planificar as nossas intervenções, pois “contribui para a diminuição de 

ocorrências inesperadas e para uma melhor gestão da sala de aula, embora se 

reconheça que não é de todo possível prever tudo o que pode ocorrer durante a 

aula” (Silva, 2017, p. 11), intervir e refletir” (1.ª Reflexão, p. 604 – anexo 10). 

Além disso recorri aos recursos educativos digitais utilizando as TIC nas 

atividades, de forma crítica, que promoveram a pesquisa, informação e comunicação no 

ensino. Ainda, recorri às infraestruturas, equipamentos e recursos científicos existentes 

no estabelecimento de ensino. Ao longo das intervenções identifiquei e analisei “as 

conceções dos alunos sobre as temáticas a trabalhar, antes e depois da abordagem das 

mesmas, no sentido de avaliar as suas mudanças conceptuais” (idem). Promovi o debate 

e a discussão entre as crianças, o confronto entre as suas ideias prévias (antes da atividade) 

e as conclusões (após a atividade).  

Por último, houve a preocupação de, ao longo de todas as semanas, refletir sobre 

a minha intervenção, identificando o que correu bem e menos bem, estas reflexões 

contribuíram para o meu desenvolvimento profissional, social e pessoal, devido às 

mudanças de estratégias que se foram sentindo.  

O domínio da avaliação das aprendizagens dos alunos (Paixão & Sá, 2013) é 

fundamental, porque em todos os momentos temos de avaliar as aprendizagens 

desenvolvidas pelas crianças.  
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Deste modo, criei instrumentos de avaliação diversificados, com o objetivo de 

melhorar as aprendizagens das crianças. Para além das grelhas de avaliação que contam 

como um instrumento de avaliação, criado com a colega de díade, considerei outros 

momentos como avaliar os resultados do kahoot e do google formulários. O 

preenchimento das grelhas foi realizado através da observação, mas também através da 

visualização de vídeo gravações. Além disso, mantive a minha avaliação em momentos 

distintos desde as ideias prévias até ao final da atividade, conseguindo assim avaliar o 

progresso das aprendizagens desenvolvidas pelas crianças.  

Relativamente a este domínio destaco a minha dificuldade em definir as 

aprendizagens a desenvolver pelas crianças. Apesar de continuar, esta dificuldade foi 

vinda a melhorar, uma vez que ao nível do 1.º ciclo do ensino básico as aprendizagens 

estão mais estipuladas nos programas e metas das diversas áreas curriculares. No entanto, 

ainda senti alguma dificuldade aquando da definição das aprendizagens esperadas pelas 

crianças nas atividades de laboratório, isto é, no ensino das ciências. Penso que deve-se 

ao facto de no documento Organização Curricular e Programas do Ensino Básico no que 

se refere às Ciências Naturais ainda não estarem bem desenvolvidas as metas de 

aprendizagem, isto é, “desenvolvem-se através da indicação de objetivos gerais, 

decompostos em objetivos específicos, agora apelidados de descritores” (Serra & Galvão, 

2015, p. 266) não se focando nas aprendizagens das crianças, mas sim na “relevância dada 

à memória no processo de aprendizagem” (Serra & Galvão, 2015, p. 266). 

Além disso, destaco a dificuldade em retirar evidências de todas as crianças no 

mesmo momento de avaliação. Tentei criar um momento conjunto, de forma a envolver 

todas as crianças no processo de ensino e aprendizagem. 

Relativamente aos focos assinalados por Reis (2011) em relação ao entusiasmo 

do professor destaco a minha descontração que foi sendo cada vez maior, no entanto, 

sempre que se tratava de atividades com a utilização das TIC ficava mais nervosa, com 

medo que as coisas não corressem bem. Além disso, destaco como aspetos positivos a 

fala de forma expressiva, a minha alegria e a minha movimentação pela sala, sendo capaz 

de circular pela sala no decorrer das atividades.  

Ao longo das atividades, no que se refere às estratégias de ensino, tentei captar a 

atenção das crianças, através da utilização de diferentes recursos. Tentei que as crianças 

participassem nas atividades e tive sempre em atenção as suas ideias para novas 

atividades. Quando não conseguia que as crianças percebessem a explicação, da forma 
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como foi dada, tentei arranjar outras maneiras. No entanto, senti algumas dificuldades em 

combater as distrações das crianças.  

Relativamente à clareza, nas atividades que era possível, utilizei exemplos reais 

para que fosse mais fácil para a compreensão das crianças, e repetia sempre que era 

necessário. No entanto, senti algumas dificuldades da escrita no quadro, uma vez que a 

letra que uso não é manuscrita, o que dificultou no início a minha escrita legível.  

Tendo em conta a organização e gestão, uma das coisas que aprendi foi que 

devemos de ter sempre todos os materiais preparados previamente. Ao longo das aulas 

tentou-se criar um fio condutor para relacionar com os temas anteriormente lecionados. 

Inicialmente, não fazia sínteses dos temas abordados, mas com o passar do tempo percebi 

a importância de sintetizar os temas lecionados.  

Além disso, relativamente à interação e ambiente em sala de aula, achei 

fundamental deixar que todas as crianças respondessem, e se não fosse voluntária a 

participação, encorajá-las para participarem. Foram vários os momentos de partilha de 

opiniões e ideias, em que estes puderam falar livremente. Mesmo em situações de 

distração ou de desrespeito por parte das crianças, tentei captar a atenção das mesmas de 

forma eficaz. 

Destaco como constrangimento para o desenvolvimento do Pi as ferramentas 

instaladas e o software desatualizado dos recursos tecnológicos que a escola 

disponibilizava. Quando se iniciou o percurso no contexto escolar pensei que tivessem 

reunidas todas as condições necessárias para o desenvolvimento deste projeto a nível de 

dispositivos tecnológicos, nomeadamente, computadores, tablets e acesso à internet.  

Relativamente aos tablets o software deveria de ser atualizado, uma vez que se encontra 

muito lento, o que dificulta a utilização por parte das crianças que não têm paciência para 

esperar que este responda, por isso, carregam várias vezes no mesmo sítio, tornando-o 

mais lento. Os computadores não têm instaladas as ferramentas de escrita mais conhecidas 

e utilizadas, como o Word e o PowerPoint, o que dificultou algumas das atividades 

pensadas. O acesso à internet, para além de ter tido muitas falhas, há algumas páginas 

que estão protegidos pelo Ministério da Educação, e que não foram possíveis de utilizar 

devido ao bloqueio. Muitas atividades previstas ao longo das semanas de intervenção 

foram alteradas, devido à falta de internet e à inexistência de aplicações para as abrir, 

como o registo prévio sobre o desenvolvimento de um pinto dentro do ovo, bem como o 

tangram que não foi concretizado devido ao bloqueio da página. A caça ao tesouro com 

o ori-gami só foi possível concretizar devido à disponibilização de telemóveis por parte 
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dos professores com dados móveis, porque na parte exterior também não há acesso à 

internet. Todas estas dificuldades sentidas por mim, são alguns dos constrangimentos 

apontados pelos professores para a não utilização das tecnologias de informação e 

comunicação em sala de aula (GEPE, 2008). 

 É notável o crescimento da minha experiência e a diversidade de estratégias 

utilizadas ao longo do meu percurso de formação. Se for a comparar com o início da 

formação denoto uma grande diferença e um crescimento a nível pessoal, profissional e 

social. As estratégias desenvolvidas, os recursos materiais utilizados, os recursos digitais 

construídos e tantos outros momentos que não correram tão bem no início, agora já estão 

mais desenvolvidos. Sempre aprendi que só errando é que aprendemos, e para isso é 

necessário refletir. 
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Capítulo 6 – Considerações finais 
 

  

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais relativas ao Pii, de 

forma a responder aos objetivos estipulados inicialmente, incluindo uma reflexão sobre 

as potencialidades e limitações do projeto, bem como sugestões para futuras investigações 

na área da educação em ciências e das tecnologias de informação e comunicação. 

  Relativamente à primeira questão-problema deste Pii: 1) Quais as 

potencialidades da sequência didática TIC-TAC para o ensino e aprendizagem das 

ciências no 1.º CEB?, relacionam-se os três primeiros objetivos.  

O primeiro objetivo deste projeto foi a) desenvolver uma sequência didática 

para crianças do 1.º ano de escolaridade que promova a exploração das TIC de 

suporte ao ensino e aprendizagem das ciências. Um dos pilares deste projeto foi o 

desenvolvimento de atividades em educação em ciências segundo as orientações CTS, 

utilizando as TIC de forma apropriada. A planificação da sequência didática foi 

construída à medida que conhecia os gostos e interesses das crianças, enquanto que a 

escolha das TIC e dos recursos educativos digitais utilizados ao longo do Pi já tinha sido 

previamente elaborada. Os recursos educativos digitais selecionados para o projeto não 

foram todos utilizados, tais como flipped classroom, ciência em casa, socrative e 

formative, sites de visitas de estudo virtuais, casa da ciência e Teachers try science. Ao 

longo do Pi verificou-se grande interesse por parte das crianças na utilização dos RED 

utilizados, o que justificou a não introdução de mais. Este processo de reajuste das 

atividades e das temáticas em relação ao interesse das crianças fez com que este projeto 

fosse desafiante.  

  Além disso, o facto de ter sido uma intervenção reflexiva, em que antes, durante 

e após a implementação semanal se refletiu sobre o impacte das atividades, contribuiu 

para que as atividades e estratégias criadas sofressem alterações ao longo das semanas, 

de acordo com a satisfação das crianças e caraterísticas do meio. Este processo contínuo 

de planificação, conceção e reflexão fez com que melhorasse os resultados da sequência 

didática e contribuísse para o desenvolvimento profissional, social e pessoal.  

 No que diz respeito ao segundo objetivo b) averiguar os efeitos dessa sequência 

didática nas aprendizagens das crianças sobre temas de ciências verificou-se uma 

evolução no processo relativamente ao desenvolvimento das aprendizagens das crianças. 
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No que concerne aos conhecimentos verifica-se um impacte positivo nas 

aprendizagens “Conhece as etapas do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo”, 

“Reconhece algumas das características externas do pintainho” e “Reconhece algumas 

das preferências dos pintainhos a nível da alimentação e habitat”. Quanto às capacidades 

“Seleciona informação através do uso dos QR codes” e “Utiliza o computador/tablet”. 

Em relação às atitudes e valores destacam-se as aprendizagens “Respeita as regras da 

turma negociadas ao longo do ano (ClassDojo)” e “Revela gosto pela aprendizagem das 

ciências através da utilização das TIC”. 

A utilização das TIC no ensino do 1.º CEB acabou por mostrar mais 

potencialidades do que limitações. Uma das potencialidades é o grau de satisfação das 

crianças em relação à utilização destes recursos, o que contribuiu para a motivação e 

entusiasmo por parte das crianças. As crianças apresentavam grande entusiasmo quando 

sabiam que iam utilizar as TIC para participar numa atividade, o que não acontecia 

quando elaboravam as tarefas recorrendo ao registo analógico. Consequentemente 

melhora os níveis de desempenho das crianças, contribuindo para o desenvolvimento das 

aprendizagens. Depois do Pi, constatou-se que as crianças apresentam melhores níveis de 

desempenho quando utilizam as TIC no processo de ensino e aprendizagem.  

A utilização das TIC não foi só utilizada no ensino das Ciências, mas também nas 

restantes áreas, do Português e da Matemática. O que contribuiu para que o entusiasmo 

das crianças fosse ainda maior, não abrangendo apenas uma disciplina, mas sim todas, de 

acordo com os interesses de cada criança. 

Além disso, é fundamental referir a mudança de hábitos por parte das crianças em 

relação à implementação do Pi. Inicialmente, o tablet e o computador eram utilizados para 

a visualização de vídeos e para jogos, de acordo com as entrevistas elaboradas às crianças. 

O que não se manteve no final do Pi, em que passaram a referir a sua utilização para 

aceder à ClassDojo, ao blogue, aos QR codes, ao kahoot, ao google formulários, à 

elaboração de textos e ao scratch, não esquecendo, a visita de estudo virtual à Quinta 

Pedagógica de Aveiro. 

Ao longo do Pii, um dos objetivos foi c) averiguar as potencialidades da 

sequência didática TIC-TAC enquanto estratégia didática para o ensino das ciências 

e para a participação dos encarregados de educação e/ou pais. A participação dos 

encarregados de educação foi através da ClassDojo e do blogue, o que demonstrou ainda 

mais entusiasmo e motivação por parte das crianças, com a presença dos EE no seu 

percurso escolar. Um dos momentos em que foi mais notável o entusiasmo das crianças, 
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em ter os EE envolvidos nas atividades escolares, foi a preparação da apresentação do 

blogue, que foi sentida por todas as crianças como um momento de grande orgulho. As 

crianças queriam mostrar aos EE, queriam ser elas a fazer a apresentação e dar a conhecer 

os seus trabalhos. Neste momento tudo começou a fazer sentido com o entusiasmo e 

orgulho das crianças, fez despertar o interesse em continuar e fazer cada vez melhor.  

Ainda, o facto de saberem que os trabalhos desenvolvidos em sala de aula seriam 

fotografados e apresentados aos EE e/ou pais fez com as crianças mostrassem mais 

empenho. Os desafios lançados no blogue foram importantes para as crianças no sentido 

em que estavam a envolver os EE e/ou pais nas atividades desenvolvidas na escola, e 

assim, sentirem-se importantes aquando da explicação da resposta.  

Em relação à ClassDojo verificou-se um impacte positivo no comportamento das 

crianças depois do acesso dos EE e/ou pais à plataforma. O facto dos EE poderem, 

diariamente, aceder ao comportamento das crianças, fez com as atitudes de algumas se 

alterassem pela positiva. 

 Relativamente ao último objetivo do projeto d) avaliar o efeito do projeto de 

intervenção-investigação no desenvolvimento profissional, pessoal e social da 

professora estagiária-investigadora, foi notável o impacte positivo do Pii.  

Desenvolveram-se competências para conseguir implementar o projeto, algumas 

delas que não se esperava desenvolver. Foram desenvolvidos a nível de conhecimentos, 

relacionados com a área das ciências, as temáticas: estações do ano, mudanças de estado 

físico, plantas e animais. Relativamente às capacidades desenvolveu-se destrezas 

tecnológicas, isto é, a manusear os tablets e o computador. Quando se refere os recursos 

educativos digitais, até ao início do Pii não havia qualquer contacto com os recursos 

educativos digitais utilizados, com as pesquisas em tutoriais conseguiu-se conceber jogos, 

registos online e avaliações de atividades. Todas estas ferramentas exigiram um trabalho 

autónomo de pesquisa para compreendê-los e, consequentemente, para criar e utilizá-los 

de forma correta. Sobretudo em relação às TIC, criar vídeos, jogos, folhas de registo, 

visitas de estudo virtuais, não era pensável como algo alcançável, e esse foi o principal 

orgulho deste projeto. 

 Além disso, o ser reflexivo fez com que se desenvolvesse a autonomia, a 

capacidade de gerir a própria aprendizagem, tendo sido capaz de definir objetivos, 

organizar e gerir espaços e tempos, auto avaliar e avaliar progressos, procurar meios e 

estratégias. Deste modo, aprendeu-se que o professor deve refletir sobre a própria ação e 

reconstruir a ação para voltar a analisar (Alarcão, 1996). Ao mesmo tempo que se 
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desenvolveram competências reflexivas, teve-se em atenção se a reorganização do projeto 

estava a ajudar as crianças, adaptando as estratégias às dificuldades sentidas por cada uma 

delas.   

 As competências desenvolvidas não se encontram concluídas, é fundamental 

continuar este trabalho que se iniciou, e junto das crianças, ao longo da vida profissional, 

pessoal e social continuar a desenvolver competências imprescindíveis para se ser um 

bom profissional, aprendendo sempre mais e melhor todos os dias. 

 Importa, ainda, relembrar as questões de investigação colocadas 1) Quais as 

potencialidades da sequência didática TIC-TAC para o ensino e aprendizagem das 

ciências no 1.º CEB? 2) Quais os efeitos do Pii no desenvolvimento profissional6 da 

professora estagiária-investigadora que o concebeu e implementou?    

 Antes de ter as questões respondidas é importante referir o porquê do nome “TIC-

TAC” que significa “Tecnologia da Informação e Comunicação – Tempo para Aprender 

com Ciências” referente à SD e “TIC-TAC: Tecnologias de Informação e Comunicação 

como Trampolim para a Aprendizagem de Ciências” em relação ao relatório de estágio. 

Este nome foi pensado tendo em conta o que se sentiu ao longo do Pii, em que na maior 

parte dos momentos o stress e ansiedade que este projeto fez sentir, funcionou como uma 

bomba relógio, daí a expressão “TIC-TAC”.  

As TIC tal como já foram mencionadas apresentam um conjunto de 

potencialidades no desenvolvimento das aprendizagens das crianças, nomeadamente, 

relacionadas com a satisfação/motivação. 

  Quanto às limitações dos recursos materiais, destaca-se a falta de software 

devidamente atualizado nos computadores e tablets, o que dificulta o processo de resposta 

dos tablets e a utilização de ferramentas de escrita nos computadores. Apesar de haver 

grande disponibilização de recursos tecnológicos, nomeadamente, computadores e 

tablets. Durante a sua utilização foram várias as vezes em que as aplicações deixaram de 

funcionar nos tablets, o que dificultou o cumprimento da atividade em relação ao tempo 

estimado. Ainda, a escassa ligação à internet, devido às falhas sistemáticas.  

Destaca-se como aspeto menos positivo a duração do Pi, uma vez que os 

resultados teriam sido mais consistentes se a duração não fosse tão escassa, em três meses 

é difícil criar um grande número de atividades diversificadas. Ainda, o facto de não haver 

formação na área das TIC dificultou em alguns momentos o desenvolvimento das 

                                                           
6 Quando se refere desenvolvimento profissional faz-se referência ao desenvolvimento da professora 

estagiária-investigadora, deste modo, considera-se desenvolvimento pré-profissional. 
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atividades. Teria sido interessante criar mais jogos para as crianças como o que foi criado 

através do scratch, no entanto, devido à falta de competências tecnológicas não foi 

possível.  

 Relativamente ao desenvolvimento das competências da professora-investigadora 

o que se pode afirmar é que este processo apesar de ter sido bastante positivo, não se 

encontra concluído. Todos os dias são dias para melhorar e ganhar mais bagagem.  

 Este projeto não obteve apenas um impacte positivo na professora-investigadora, 

foi notável o impacte positivo nas crianças, nos encarregados de educação e na professora 

cooperante. Salienta-se que a professora cooperante continuou a utilizar o blogue no ano 

seguinte.  

 Seria interessante para futuras investigações desenvolver outras sequências 

didáticas que promovam a exploração de outros recursos educativos digitais, diferentes 

dos utilizados neste Pi, o que não foi possível desenvolver devido ao período escasso de 

implementação. Além disso, poderiam ser criados softwares de fácil utilização por parte 

dos professores de forma a poderem criar estratégias para contextualizar as atividades, 

registar os dados e monitorizar as aprendizagens. 

 Apesar das limitações referidas, não há motivos para que os professores não 

utilizem as TIC no ensino. Este projeto é uma pequena amostra do contributo da inovação 

da sociedade no ensino, nomeadamente, as TIC. As estratégias desenvolvidas foram ao 

encontro das crianças, das caraterísticas e dos gostos, de forma a acompanhar as 

evoluções tecnológicas e romper com as ideias limitadas da sociedade. Este é o presente 

das crianças, por isso, tem de ser o presente do ensino, o presente da sociedade.  
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Apêndice 1 – Inquérito por entrevista realizado às crianças, na fase 

inicial do Pi 
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Entrevista sobre recursos digitais 
Nome:_________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 

1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 

□ Computador 

□ Tablet 

□ Telemóvel 

□ Consola 

□ Quadro interativo 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 

2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 

□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      

□ Só sei alguns, quais? 

________________________________________________________________ 

3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 

□ Na sala da turma 

□ Na biblioteca 

□ Em casa 

□ Na escola 

□ No recreio 

□ No carro 

□ Na casa de amigos 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 

□ Computador 

□ Tablet 

□ Telemóvel 

□ Consola 

□ Quadro interativo 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 

□ Computador 

□ Tablet 

□ Telemóvel 

□ Consola 

□ Quadro interativo 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 

6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens 

em casa? 
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□ Mãe/Pai 

□ Meu/Minha 

□ Irmãos 

□ Outros familiares  

□ Amigos  

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Com que frequência usas estes dispositivos? 

□ Sempre (todos os dias) 

□ Frequentemente (dia sim, dia não) 

□ Raramente (uma vez por semana) 

□ Nunca 

8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 

□ Para falar com amigos/família 

□ Tirar fotografias 

□ Filmar 

□ Mandar mensagens 

□ Telefonar 

□ Fazer videochamada 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Já alguma vez foste à internet? 

□ Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 

10. Em que locais é que usas a internet? 

□ Na sala da turma 

□ Na biblioteca 

□ No carro 

□ Em casa 

□ Na escola 

□ Na casa de amigos 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11. Com quem costumas aceder à internet? 

□ Mãe/Pai 

□ Sozinha/(o) 

□ Irmãos 

□ Animador(a) 

□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 

□ Outros familiares  

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12. Com que frequência usas a internet? 

□ Sempre (todos os dias) 

□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
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□ Raramente (uma vez por semana) 

□ Nunca 

13. O que é que costumas fazer na internet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 

Scratch, responde às seguintes questões. 

 

14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 

□ Sim  □ Não   

a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 

□ Kahoot 

□ Youtube 

□ Ori-gami 

□ Scratch 

□ Blog  

□Outras que conheças, diz quais: 

__________________________________________________________ 

 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 

□ Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   

16. Em que locais usaste recursos digitais? 

□ Na sala da turma 

□ Na biblioteca 

□ Em casa 

□ No recreio 

□ No carro 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17. Com quem usaste recursos digitais? 

□ Sozinho/(a) 

□ Professor(a) 

□ Mãe/Pai 

□ Irmãos 

□ Amigos 

□ Outro familiar 

□ Explicador(a) 

□ Animador(a) 

□ Bibliotecária/(o) 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 

□ Para jogar 
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□ Para ler códigos QR 

□ Para estudar 

□ Escrever textos (por exemplo, no word) 

□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 

□ Ouvir música e/ou ver filmes 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  

□ Para introduzir uma temática 

□ Para avaliar as aprendizagens  

□ Para introduzir uma experiência  

□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 

□Outras, diz quais: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou 

fazer trabalhos.  □ Sim   □ Não    

Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 

 

21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, 

PowerPoint) para apresentar trabalhos.  □ Sim   □ Não 

Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 

 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) 

para apresentar trabalhos.  □ Sim  □ Não 

Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 

 

23. Gostas de usar recursos digitais? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 
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□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 

□ Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 

 

    

□Não gostava  □Gostava 

pouco 

□Gostava 

muito 

□Adorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 

□ ClassDojo 

□ Kahoot 

□ Youtube 

□ Ori-gami 

□ Scratch 

□ Blog  

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 – Inquérito por entrevista realizado às crianças, na fase 

final do Pi 
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Entrevista sobre recursos digitais 
Nome:_________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 

1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 

□ Computador 

□ Tablet 

□ Telemóvel 

□ Consola 

□ Quadro interativo 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 

2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 

□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      

□ Só sei alguns, quais? 

________________________________________________________________ 

3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 

□ Na sala da turma 

□ Na biblioteca 

□ Em casa 

□ Na escola 

□ No recreio 

□ No carro 

□ Na casa de amigos 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 

□ Computador 

□ Tablet 

□ Telemóvel 

□ Consola 

□ Quadro interativo 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 

□ Computador 

□ Tablet 

□ Telemóvel 

□ Consola 

□ Quadro interativo 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 

6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens 

em casa? 
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□ Mãe/Pai 

□ Meu/Minha 

□ Irmãos 

□ Outros familiares  

□ Amigos  

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Com que frequência usas estes dispositivos? 

□ Sempre (todos os dias) 

□ Frequentemente (dia sim, dia não) 

□ Raramente (uma vez por semana) 

□ Nunca 

8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 

□ Para falar com amigos/família 

□ Tirar fotografias 

□ Filmar 

□ Mandar mensagens 

□ Telefonar 

□ Fazer videochamada 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Já alguma vez foste à internet? 

□ Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 

10. Em que locais é que usas a internet? 

□ Na sala da turma 

□ Na biblioteca 

□ No carro 

□ Em casa 

□ Na escola 

□ Na casa de amigos 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11. Com quem costumas aceder à internet? 

□ Mãe/Pai 

□ Sozinha/(o) 

□ Irmãos 

□ Animador(a) 

□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 

□ Outros familiares  

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12. Com que frequência usas a internet? 

□ Sempre (todos os dias) 

□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
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□ Raramente (uma vez por semana) 

□ Nunca 

13. O que é que costumas fazer na internet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 

Scratch, responde às seguintes questões. 

 

14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 

□ Sim  □ Não   

a. Quais é que conheces? 

□ ClassDojo 

□ Kahoot 

□ Youtube 

□ Ori-gami 

□ Scratch 

□ Blog  

□Outras que conheças, diz quais: 

________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 

□ Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   

16. Em que locais usaste recursos digitais? 

□ Na sala da turma 

□ Na biblioteca 

□ Em casa 

□ No recreio 

□ No carro 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Com quem usaste recursos digitais? 

□ Sozinho/(a) 

□ Professor(a) 

□ Mãe/Pai 

□ Irmãos 

□ Amigos 

□ Outro familiar 

□ Explicador(a) 

□ Animador(a) 

□ Bibliotecária/(o) 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

17. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
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□ Para jogar 

□ Para ler códigos QR 

□ Para estudar 

□ Escrever textos (por exemplo, no word) 

□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 

□ Ouvir música e/ou ver filmes 

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

18. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  

□ Para introduzir uma temática 

□ Para avaliar as aprendizagens  

□ Para introduzir uma experiência  

□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 

□Outras, diz quais: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

19. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou 

fazer trabalhos.  □ Sim   □ Não    

Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 

 

20. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, 

PowerPoint) para apresentar trabalhos.  □ Sim   □ Não 

Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 

 

21. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) 

para apresentar trabalhos.  □ Sim  □ Não 

Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 

 

22. Gostas de usar recursos digitais? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

23. Como te sentes quando usas recursos digitais?     

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 
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□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

24. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 

□ Sim   □ Não    □ Não sei  

25. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 

 

    

□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

26. Quais é que gostaste de usar? 

□ ClassDojo 

□ Kahoot 

□ Youtube 

□ Ori-gami 

□ Scratch 

□ Blog  

□Outras, diz quais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

27. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Apêndice 3 – Inquéritos por questionário realizados às crianças sobre 

o grau de satisfação 
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Atividade 3: ClassDojo, como estive hoje? 

 

Recurso utilizado Gostas de marcar o comportamento … 

 

…na ClassDojo ? 

 

    

□Não 

gosto 

□Gosto 

pouco 

□Gosto 

muito 

□Adoro 

 

…no cartaz? 
 

 

    

□Não 

gosto 

□Gosto 

pouco 

□Gosto 

muito 

□Adoro 
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Atividade 4: Sabes tudo sobre a primavera? 

 

Atividade: Kahoot sobre a primavera 
Nome: _______________________________________________ Data:___________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade? 

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

 

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.  
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Atividade 6: À descoberta das mudanças de estado físico 

 

Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico 
Nome: _______________________________________________ Data:___________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade? 

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

 

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.  

 

Atividade: Questionário mudanças de estado físico 
Nome: _______________________________________________ Data:___________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade? 
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□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

 

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.  

 

Atividade: Kahoot mudanças de estado físico 
Nome: _______________________________________________ Data:___________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade? 

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

 

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.  
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Kahoot vs Google Formulários 
Nome: _________________________________________________ Data:___________  

1.  Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais? 
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Atividade 8: A procurar, a procurar diferentes plantas vamos encontrar 

 
Atividade: Caça ao tesouro em papel 

Nome:_____________________________________________ Data: ____________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade? 

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

 

Atividade: Caça ao tesouro digital 
Nome:_____________________________________________ Data: ____________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade? 

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 
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□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 

  

 

Caça ao tesouro em papel vs digital 
 

Nome:_________________________________________________ Data:__________ 

1.  Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?  
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Atividade 9: Tantas plantas diferentes 

 

QR codes 

Nome:______________________________________________ Data: ___________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste de usar os QR codes? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

 

Porquê? ________________________________________________________ 

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QR codes? 

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 
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Atividade 10: Formar figuras com o tangram 

 

Tangram 
 

Nome:______________________________________________ Data: ___________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

 

Porquê? ________________________________________________________ 

2. Assinala a opção. Como te sentiste na realização da atividade? 

      

 

□ Sinto-me 

feliz 
 

□ Sinto-me 

pensativo 
 

□ Sinto-me 

triste 

 

□ Sinto-me 

divertido 
 

□ Sinto-me 

com medo 

  

 

□ Sinto-me 

aborrecido 
 

□ Sinto-me 

ansioso e 

nervoso 
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Atividade 11: Vamos conhecer alguns animais! 

 

Nome:_____________________________________________ Data: __________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

Porquê? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador? 

      

 

□ Senti-me 

feliz 
 

□ Senti-me 

pensativo 
 

□ Senti-me 

triste 

 

□ Senti-me 

divertido 
 

□ Senti-me 

com medo 

  

 

□ Senti-me 

aborrecido 
 

□ Senti-me 

ansioso e 

nervoso 

  

3.  Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 

animais? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

 

Porquê? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4.  Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 

animal? 
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Porquê? _________________________________ _______________________ 

________________________________________________________________ 
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Atividade 12: Vamos visitar outra Quinta! 

 

Atividade: Jogo da memória no Scratch 
Nome:_________________________________________________ Data: __________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

Porquê?_________________ ________________________________________ 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar? 

      

 

□ Senti-me 

feliz 
 

□ Senti-me 

pensativo 
 

□ Senti-me 

triste 

 

□ Senti-me 

divertido 
 

□ Senti-me 

com medo 

  

 

□ Senti-me 

aborrecido 
 

□ Senti-me 

ansioso e 

nervoso 
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Atividade 14: À descoberta das características do pintainho 

Atividade: Quais as características do pintainho? 
Nome:_____________________________________________ Data: ____________

  

1.  Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

Porquê? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador? 

      

 

□ Senti-me 

feliz 
 

□ Senti-me 

pensativo 
 

□ Senti-me 

triste 

 

□ Senti-me 

divertido 
 

□ Senti-me 

com medo 

  

 

□ Senti-me 

aborrecido 
 

□ Senti-me 

ansioso e 

nervoso 

  

3.  Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 

de registo? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

 

Porquê? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4.  Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 

da atividade? 
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Porquê? __________________________________ _______________________ 

________________________________________________________________ 
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Atividade: Kahoot sobre características do pintainho 
Nome:________________________________________________ Data: _________ 

1.  Assinala a opção. Gostaste da atividade? 

 

    

□Não gostei □Gostei pouco □Gostei muito □Adorei 

Porquê? _________________________________________________________ 

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade? 

      

 

□ Senti-me 

feliz 
 

□ Senti-me 

pensativo 
 

□ Senti-me 

triste 

 

□ Senti-me 

divertido 
 

□ Senti-me 

com medo 

  

 

□ Senti-me 

aborrecido 
 

□ Senti-me 

ansioso e 

nervoso 
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Apêndice 4 – Inquérito por questionário realizado aos Encarregados 

de Educação 
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ANEXOS 
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Anexo 1 – Respostas das crianças ao inquérito por entrevista, na fase 

inicial do Pi 



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LS_______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel  
X Meu/Minha  computador e tablet 
X Irmãos  consola e tablet 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar, para colocar coisas na pen e ver vídeos.___________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para pesquisar coisas, quando tenho uma dúvida por exemplo. Para ouvir música e 
jogar._______________________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
XOutras, diz quais: No trabalho da mãe.____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: Para escolher o meu boneco na 
ClassDojo.___________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
XOutras, diz quais: Para escolher o meu boneco na ClassDojo.___________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) Computador________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Gostava muito de criar um jogo de animais. O blog podia dar para colocar fotos para os meus pais e a 
minha mana e a minha professora antiga do meu jardim verem. ______________________________ 
  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: MR______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
X No carro 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: Fora de casa. _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel , computador e consola 
□ Meu/Minha  
X Irmãos  tablet 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e ver vídeos._________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
X No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco XGosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
XGostava 
muito 

□Adorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
□ Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Fazer uma caça ao tesouro no recreio sobre princesas. Fazer perguntas com o tablet. 
  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: JO______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
X No carro 
□ Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais: _________ _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet  Mas o tablet avariou 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  computador  
X Meu/Minha  tablet, telemóvel e consola 
X Irmãos  computador 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar e ver vídeos._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: _Nos sítios de viagem._________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e ver vídeos. E instalar jogos.___________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
X Outras, diz quais: _Para ver as minhas notas.______________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
X Outras, diz quais: _ Para ver as minhas notas._____________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) Computador________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Gostava de ver vídeos e ouvir músicas no youtube. A ClassDojo para saber as minhas notas. Fazer a 
caça ao tesouro no recreio, para aprender a procurar e a observar por aí. 
 
  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: ER______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais: No cabeleireiro.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet  
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  computador  
X Meu/Minha  tablet e telemóvel  
□ Irmãos  
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ___________________._________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Ver vídeos de crianças._________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: _ __________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Podíamos surpreender os amigos, contar uma história com as fotografias do blogue das atividades que 
fizemos, criada por nós. Caça ao tesouro com o telemóvel, com os meus amigos fazíamos sozinhos, 
nós escondíamos as coisas. Imitar as fotografias que víamos no blogue.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: IA______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
□ Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais: _________ _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
□ Computador 
X Tablet  
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel   
X Meu/Minha  tablet 
□ Irmãos  
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar e ver vídeos._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: _Nos sítios de viagem._________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para ver vídeos. ______________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□  Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □  Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 

173 

 
 

 
21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□  Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Fazer letras no tablet e números. 
  



 
 

 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: SO______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□  Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□  Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador e tablet._______________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
X  No carro 
□ Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais: _________ _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet  
X Telemóvel 
□  Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel  
X Meu/Minha  computador 
X Irmãos  tablet 
□ Outros familiares 
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□  Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
X Outras, diz quais: Para jogar e ver desenhos animados._____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X   Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para ouvir músicas e ver vídeos.  
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
X Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

 □ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Para ouvir música e jogar. 

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LU______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais:Na casa da avó e na casa da tia.___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
□ Mãe/Pai  
□ Meu/Minha  
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar e para ir ao youtube.__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
X Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Ouvir músicas.  
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: Na casa da avó.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
X Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco XGosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Para ouvir música e jogar. Um jogo da bola, para passar níveis.  
  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LH______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
□ Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais: Na casa da avó.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
□ Computador 
X Tablet  
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  
□Meu/Minha  
□ Irmãos  
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
□ Sim  X Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
□ Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador_____________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Adorava fazer uma caça ao tesouro com o tablet. Publicar vídeos da sala para mostrar a todas as 
pessoas, como aqueles que vão para o youtube. Fazer um blogue para guardar memórias e nunca mais 
me esquecer. 

  



 
 

 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: IV______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel   
X Meu/Minha  tablet 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar e ver vídeos._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e ir ao youtube. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

X Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Fazer o blogue com as fotografias, fazer coisas para mostrar aos pais.  
 

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: GU______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Tablet e consola.__________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma  quadro interativo 
□ Na biblioteca 
X Em casa  computador, consola e tablet 
□ Na escola 
□ No recreio 
X No carro tablet 
X Na casa de amigos  consola 
□ Outras, diz quais:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
□ Mãe/Pai  
X Meu/Minha  telemóvel e consola 
X Irmãos  tablet, computador e consola 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias)  a consola 
□ Frequentemente (dia sim, dia não)  telemóvel, computador e tablet 
□ Raramente (uma vez por semana)  quadro interativo 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
X Outras, diz quais: O tablet é para ver vídeos, o telemóvel para jogar e o computador para ver coisas.____ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
□ Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: Em casa da avó e avô.__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
X Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para ver vídeos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

X Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

O tablet usava para fazer jogos e trabalhar. Trabalhar a matemática no tablet.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: DU______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
X Na casa de amigos 
X Outras, diz quais:Fora de casa, quando vou passear._________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  tablet e computador 
X Meu/Minha  telemóvel  
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
X Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar, ouvir música e ver fotografias.__________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: Em casa de familiares._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Instalar e desinstalar jogos. Ouvir música e ver vídeos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: Quando há rede.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Mostrar vídeos de letras, jogar jogos de números, por exemplo, põe um número ali, na fase 1. Adivinhar 
as cartas, como o jogo da memória.  

  



 
 

  

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: AF______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais: Na rua (a consola)._____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel e computador   
X Meu/Minha  consola 
X Irmãos  tablet 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar.____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e ver vídeos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: Em casa de amigos.__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
X Outras, diz quais: Para jogar e para ver fotografias. Já fiz dois jogos, o Gato cartolas e Mancodeft._____ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ____Tablet____________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

X Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Fazer jogos com o tablet.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LC_____________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais:Nos cafés.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel e computador 
X Meu/Minha  tablet 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
X Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
□ Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: _No trabalho da mãe e fora de casa._______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e ir ao youtube. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: _No trabalho da mãe.__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
X Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Para ouvir músicas e dançar. Podíamos fazer vídeos para ver os meninos a dançar. Fazer muitos jogos 
para aprender. Tirar fotografias na sala para fazer quadros, e colocar no blog para os pais verem.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: EM______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, tablet e telemóvel._____________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
X No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais:Casa das primas e no médico.__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel e computador 
X Meu/Minha  tablet 
X Irmãos  telemóvel e consola 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
X Outras, diz quais: Para jogar e ver vídeos._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: _Em casa de familiares.________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

X Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

X Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Gostava de fazer uma caça ao tesouro com o telemóvel e o tablet. Escrever coisas para aprender com 
o tablet. Gostava de ir ao circo.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: MI______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, tablet, telemóvel e consola._______________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
X Na escola 
□ No recreio 
X No carro 
X Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel, tablet e computador 
X Meu/Minha  consola 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
X Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
X Filmar 
X Mandar mensagens 
X Telefonar 
X Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X No carro 
□ Em casa 
□ Na escola 
X Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Instalar jogos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
X Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco XGosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

X Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Ver vídeos e ouvir músicas. Gostava de fazer uma caça ao tesouro nas aulas.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: ML______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
X No carro 
□ Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai   computador 
X Meu/Minha  tablet e telemóvel 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
X Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar, aprender o alfabeto, para ver bonecos e instalar jogos._______________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: Na casa dos primos. ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Instalar jogos e ver vídeos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: _N casa da avó.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
X Outras, diz quais: __Para escolher os bonecos do comportamento._____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) Telemóvel e tablet.___________ 

195 

 
 

 
21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco XGosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   □ Não    X Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Para ouvir músicas e ver filmes. Para jogar. E procurar tesouros. 

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: TO______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais:___Em casa do avô e da avó, em cada do primo._____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
□ Mãe/Pai  
X Meu/Minha  telemóvel, computador e consola 
X Irmãos  consola 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
X Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
X Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: Em cada do avô e do primo._____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para ver filmes, bonecos e histórias. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: _Em casa do avô e do primo.____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) Computador________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  X Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador com o mano.______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

X Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Para jogar jogos no tablet.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: AL______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□ Outras, diz quais:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
□ Mãe/Pai  
X Meu/Minha  tablet 
□ Irmãos 
X Outros familiares  O telemóvel e computador são do avô 
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e instalar alguns jogos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
□ ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Para ouvir canções, fazer uma caça ao tesouro pela escola.  

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: GA______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais:_Fora de casa quando me deixam levar.____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
□ Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  consola 
X Meu/Minha  telemóvel  
X Irmãos  tablet e computador 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: Locais onde me dão a password.__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e ver vídeos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
□ Sim  X Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□ Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
□ Sim   X Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
XNão gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

□Adorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
□ ClassDojo 
□ Kahoot 
□ Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  



 
 

Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: MA______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? _tablet e telemóvel.________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
X Outras, diz quais:_No parque e na esteticista.______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
□ Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai  telemóvel e computador   
X Meu/Minha  tablet e computador 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

202 

 
 

7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para jogar e ver vídeos._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
□ Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: Na rua._____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X  Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
Para jogar e ver vídeos. 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conhecias alguns destes recursos educativos 

digitais? 



 
 

X Sim  □ Não   
a. Quais é que conhecias? 

X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
X Outras, diz quais: Na rua._____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
□ Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
□ Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
X Outras, diz quais: Para ver como era a ClassDojo.___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
X Outras, diz quais: _Para conhecer a ClassDojo.____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 □ Sim   X Não    
Se sim, em que dispositivo(s) ________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 

trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostavas de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostava  □Gostava 

pouco 
□Gostava 
muito 

XAdorava 

27. Quais é que gostavas de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos usar os recursos digitais? 

Fazer perguntas com um jogo. A ClassDojo para ver os meninos que se portam bem e mal. Jogar jogos 
educativos no tablet como o das letras que eu tenho em casa.   

 



 

204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Planificações das atividades da sequência didática
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  Terça-feira – 13 de março 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (9h – 

10h30min) 

 

 

Português 

 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

- Partilhar ideias e 

sentimentos; 

- Respeita as ideias dos outros; 

- Utilizar o computador para 

escrever textos; 

- Transcrever em letra de 

imprensa, utilizando o teclado 

de um computador, um texto 

em letra cursiva; 

- Utilizar o computador/tablet. 

-  Compreensão 

e expressão; 

- Manusear no 

computador; 

- Ortografia. 

- Conversa sobre o dia 

anterior; 

- Projeto para todos: na sala de 

computadores transcrever o 

poema sobre a Zita e a zebra. 

- Manual de 

português. 

- Grelha de 

observação. 

 

 Intervalo 

Manhã (11h 

– 12h30min) 

 

Matemática - Efetuar contagens 

progressivas e regressivas; 

- Utilizar o 

computador/tablet. 
 

- Números 

naturais: 

contagens. 

- Elaboração de exercícios com 

a reta numérica; 

- Elaboração de exercícios com 

um recurso digital (anexo 1). 

- Reta numérica; 

- Tablets; 

- Tarefa de 

matemática com 

a reta numérica 

(anexo 2); 

- Tarefa de 

matemática com 

o tablet (anexo 

3); 

-Reta numérica 

com a zebra 

(anexo 4). 

-Autoavaliação; 

- Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Terça-feira No cantinho, pergunto às crianças se querem partilhar alguma novidade com os amigos, à medida que cada criança fala anoto num 

caderno o que relatam.  

De seguida, digo às crianças que vamos para a sala dos computadores transcrever o poema sobre a Zita e a zebra, por isso têm de levar 

os manuais. Na sala dos computadores, questiono quem sabe ligar o computador e escrever um texto no mesmo. Depois digo às crianças 

como se liga um computador e como devem fazer para escrever o texto, qual a aplicação que devem usar. Cada criança transcreve o 

poema para o computador e escrevem os nomes no final da transcrição, no final guardamos todos os textos, para posteriormente, observar 

e imprimir os mesmos.  

Depois do intervalo mostro a tarefa de matemática e digo que para as completarem terão de utilizar as retas numéricas com a mola do 

sapo, específico o que se pretende na tarefa e distribuo uma a cada criança.  

À medida que vão terminando dou a cada criança um tablet com a aplicação da reta numérica aberta e entrego a nova tarefa de matemática, 

específico que devem de fazer a tarefa com o auxílio da reta numérica que está no tablet. 

No final, mostro no quadro interativo a reta numérica com a zebra e solicito a uma criança que venha ao quadro desenhar os saltinhos 

que a zebra tem de dar para chegarmos ao resultado, repito o processo.  

Da parte da tarde, questiono as crianças se querem fazer uma zebra para darem os saltinhos na reta numérica. Assim, distribuo um molde 

da zebra a cada criança, digo que têm de recortar o molde. Depois, no sector coloco em cima da mesa tinta, lãs e cola, para que as crianças 

enfeitem e pintem a zebra.  
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Anexo 1: Tarefa de matemática com a reta numérica 

 
Anexo 2: Reta numérica submarina 

http://www.noas.com.br/educacao-infantil/matematica/reta-numerica-submarina/  

http://www.noas.com.br/educacao-infantil/matematica/reta-numerica-submarina/
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Anexo 3: Tarefa de matemática com o tablet 
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Anexo 4: Reta numérica com a zebra 
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 Terça-feira – 10 de abril 
Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Almoço 

Tarde (14h – 

15h30min) 

 
 

Português 

 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

 

Estudo do Meio 

 

 

- Ler pequenos textos ou frases; 

- Jogar no tablet; 

- Revela gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das TIC; 

- Utilizar o computador/tablet; 
- Relacionar as estações do ano 

com os estados de tempo 

característicos; 

- Identificar as características da 

primavera; 

- Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo). 

- Leitura; 

- Utilização 

das TIC; 

- Os aspetos 

físicos do 

meio local. 

- Conversa sobre as estações 

do ano; 

-Exploração das 

características da primavera;  

- Questionário no kahoot 

“Sabes tudo sobre a 

primavera?” (anexo 1). 

  

- Tablets; 

- Questionário 

kahoot. 

- Grelha de 

observação; 

- Autoavaliação. 

 

 Quarta-feira – 11 de abril 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (11h 

– 12h30min) 

 

 

Português 

 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

 

- Elaborar e escrever uma frase 

simples;   

- Escrever textos de 3 a 4 frases; 

- Utilizar o computador para 

escrever textos; 

- Transcrever em letra de 

imprensa, utilizando o teclado 

de um computador, um texto em 

letra cursiva; 

- Ortografia e 

pontuação; 

- Produção 

escrita; 

- Utilização 

das TIC. 

-Construção do blog. - Computadores. -Autoavaliação ; 

- Grelha de 

observação. 
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- Cooperar no trabalho em 

equipa; 

- Utilizar o computador/tablet; 
- Respeita as ideias dos outros. 

Almoço 

Tarde (14h – 

15h30min) 

 

 

Português 

 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

 

- Elaborar e escrever uma frase 

simples;   

- Escrever textos de 3 a 4 frases; 

- Utilizar o computador para 

escrever textos; 

- Transcrever em letra de 

imprensa, utilizando o teclado 

de um computador, um texto em 

letra cursiva; 

- Cooperar no trabalho em 

equipa; 

- Utilizar o computador/tablet; 
- Revela gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das TIC; 

- Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo). 

- Ortografia e 

pontuação; 

- Produção 

escrita; 

- Utilização 

das TIC. 

 

- Construção do blog. - Computadores. 

 

- Grelha de 

observação. 

 Quinta-feira – 12 de abril 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Almoço 

Tarde (14h – 

15h30min) 

 

Português 

 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

- Elaborar e escrever uma frase 

simples;   

- Escrever textos de 3 a 4 frases; 

- Utilizar o computador para 

escrever textos; 

- Ortografia e 

pontuação; 

- Produção 

escrita; 

- Conclusão do blog. 

 

 

- Computadores. - Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Terça-feira Mostro o powerpoint sobre as estações do ano (da Porto Editora) e conversamos sobre as caraterísticas da primavera (o que acontece 

nesta época do ano, a temperatura, que roupas vestimos, entre outras). 

De seguida, distribuo os tablets pelas crianças e digo que vamos fazer um questionário “Sabes tudo sobre a primavera?”. Solicito que 

escrevam os nomes nos tablets. Especifico como se joga, assim, depois de todos perceberem, começamos o questionário.  

No final, mostro quais foram as questões em que tiveram mais dificuldades e exploramos cada questão e as suas respostas, para que 

percebam as caraterísticas da primavera. Distribuo a cada criança uma ficha de avaliação da motivação da aplicação para preencherem.  

No final, registam o comportamento na classdojo. 

Quarta-feira Na sala da turma, começo por perguntar às crianças se querem ver como está a ficar o nosso blog. Mostro o blog e digo que ainda faltam 

algumas atividades e legendas das fotografias para concluir o blog, mas que para isso têm de ser eles a fazer. Questiono se querem 

escrever no computador os textos para cada atividade que fizeram e as legendas das fotografias, para depois eu copiar e colar no blog. 

Distribuo um computador por grupo e digo qual a tarefa a desempenhar. Assim, o grupo 1 fica com a construção do texto sobre a turma, 

o grupo 2 com a construção do texto sobre a atividade laboratorial explorando o ar, o grupo 3 fica com a construção do texto sobre a 

atividade laboratorial explorando o voo e o grupo 4 com a atividade dos computadores (transcrição dos textos). Cada grupo vai criar um 

texto sobre a atividade e escrever as legendas das fotografias, com o auxílio dos cartazes das atividades e com a ajuda das professoras. 

Digo que esta tarefa tem de ser feita em grupo, ou seja, que todos têm de participar.  

Depois do almoço continuamos a atividade da construção do blog.  

Antes de acabar a aula registam na classdojo o comportamento e o trabalho em equipa.  

Quinta-feira Depois do almoço concluímos a atividade da construção do blog, para o podermos publicar.  

Antes de acabar a aula registam na classdojo o comportamento. 

- Transcrever em letra de 

imprensa, utilizando o teclado 

de um computador, um texto em 

letra cursiva; 

- Cooperar no trabalho em 

equipa;   

- Utilizar o computador/tablet; 
- Respeita as ideias dos outros. 

- Utilização 

das TIC. 
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Anexos 

Anexo 1: Questionário no kahoot “sabes tudo sobre a primavera?”
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 Terça-feira – 17 de abril 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de 

aprendizagem 

Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (9h 

– 

10h30min) 

 

 

Português 

Estudo do Meio 

 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

 

 - Falar de forma audível; 

- Partilhar ideias e 

sentimentos;  

- Jogar no tablet; 

- Utilizar o 

computador/tablet; 
- Revela gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das 

TIC. 

 

 

Capacidades: 

- Expressar ideias 

prévias/Fazer previsões; 

- Registar as previsões e 

os dados das observações. 

 

- Oralidade; 

- À descoberta 

dos materiais e 

objetos; 

- Utilização 

das TIC. 

- Discussão entre fantoches; 

- Registo das previsões 

através de um questionário 

digital criado no google 

(anexo 1). 

- Fantocheiro; 

- Fantoches; 

- Tablets. 

- Grelhas de 

observação; 

- Ficha de 

avaliação da 

motivação do 

questionário do 

google. 

 Quarta-feira – 18 de abril 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de 

aprendizagem 

Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (9h 

– 

10h30min) 

 

 

Estudo do Meio 

 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

 

Capacidades: 

- Elaborar conclusões; 

- Jogar nos tablets; 

- Utilizar o 

computador/tablet; 

- À descoberta 

de materiais e 

objetos; 

- Utilização 

das TIC. 

 

 - Observação das amostras 

do congelador; 

 - Elaboração das conclusões 

através do kahoot (anexo 2). 

- Tablets. 

 

- Grelhas de 

observação; 

- Ficha de 

avaliação da 

motivação do 

kahoot. 
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Descrição das atividades 

Terça-feira Digo às crianças que a manhã deste dia será diferente, que temos duas surpresas e peço que se sentem nos seus lugares. Digo que durante 

a manhã vamos do dia de hoje vão assistir a mais uma dúvida que surgiu na quinta dos quatro ventos, mas desta vez será com os fantoches. 

Questiono se todos estão curiosos para saberem o que está a acontecer na quinta e o que acham que irá acontecer.  

1. Antes da experimentação  

Contextualização:  A atividade é iniciada através da dramatização de uma discussão entre três fantoches (Godofredo, Marta e Dudu), 

realizada pelas duas professoras estagiárias, sobre o que acontece ao chocolate que os animais encontraram no dia anterior na caixa dos 

segredos, se for colocado num recipiente com água muito quente e no congelador. 

Previsões: As previsões serão feitas na sala da turma, em que levamos as crianças a pensar sobre o que acontece às substâncias se forem 

colocadas num recipiente com água muito quente (temperatura alta) e no congelador (temperatura baixa). Para expressarem as suas ideias 

prévias em relação às questões colocadas, as crianças são convidadas a assumir um ponto de vista de uma personagem e justificar a sua 

opinião por manipulação dos fantoches. De seguida, propomos às crianças que pensem sobre o que vamos precisar para descobrir o que 

acontece a todas substâncias que as animais encontraram na caixa dos segredos, e o que pensam que vai acontecer a cada uma. O registo 

das previsões será feito no laboratório, no momento de espera da colocação das substâncias em água muito quente, através de um 

questionário digital (criado no google). 

 

Após o intervalo, dirigimo-nos ao laboratório para dar início à experimentação. 

 
2. Durante a experimentação 

- Revela gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das 

TIC; 

- Respeita as regras da 

turma negociadas ao 

longo do ano 

(ClassDojo). 
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Qual o efeito da temperatura nas substâncias? 

Experimentação: A atividade será realizada em grande grupo. No laboratório, solicitamos as crianças a observarem as amostras, 

medimos a temperatura do ambiente em que são colocadas e solicitamos que algumas crianças coloquem 1 saco de cada amostra num 

recipiente com água muito quente. Distribuímos os tablets e digo que vamos fazer o registo das suas ideias num questionário no tablet. 

Depois de todos perceberem como responderem ao questionário, começamos o mesmo. Observam as mudanças que ocorreram nas 

substâncias que foram colocadas na água quente. 

Depois de verificarem o que aconteceu às substâncias líquidas, questionamos o que pensam que irá acontecer se as colocarmos no 

congelador. Registam as suas ideias nos tablets. Medimos a temperatura do ambiente em que foram colocadas as substâncias e solicitamos 

que algumas crianças coloquem 1 saco de cada amostra num recipiente que irá para o congelador. Neste momento, é importante fazer 

perceber as crianças que as substâncias que irão estar no congelador, só vão ser observadas no dia a seguir. 

Quarta-feira No cantinho, questiono se querem partilhar alguma novidade com os colegas e professoras. À medida que algumas crianças falam, anoto 

num caderno o que vão dizendo.  

De seguida, questiono as crianças sobre o que ficou combinado fazermos na parte de manhã, isto é, ir ao laboratório para observar as 

amostras que ficaram no congelador para elaborarmos as nossas conclusões. Digo às crianças, que a seguir à ida ao laboratório irão ter 

uma surpresa. 

Dirigimo-nos ao laboratório, observamos as amostras e dialogamos sobre o que aconteceu. 

Voltamos à sala da turma e digo que vão registar o que observaram no tablet, num quizz do kahoot. Distribuo os tablets a cada criança e 

iniciamos o jogo.  

No final do jogo, verificamos quais as respostas que tiveram mais dificuldades e porquê, questionando as crianças sobre as dúvidas que 

têm.  
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Anexos 

Anexo 1: Questionário do google 
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Anexo 8: Quizz no Kahoot 
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Descrição das atividades 

Segunda-feira Depois de todas terem terminado, todos juntos vamos treinar a apresentação do blogue do início ao fim. De seguida, preparamos a sala 

para a apresentação do blogue, bem como a mesa com os chás e os bolos.  

 

 Segunda-feira – 23 de abril 
Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Tarde (14h – 

15h30min) 

 
 

Português 

 

 

- Falar de forma audível; 

- Usar vocabulário adequado 

ao tema e à situação;  

- Respeita as ideias dos outros. 

- 

Oralidade. 

- Ensaio da apresentação do 

blogue; 

- Preparação da sessão de 

apresentação do blogue. 

 

 - Grelha de 

observação; 

 



 

228 
 

 

 Terça-feira – 24 de abril 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (9h 

– 

10h30min) 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

Estudo do 

Meio 

 

 

- Expressar ideias e sentimentos; 

-  Identificar o assunto ou o tema do 

texto; 

- Ouvir ler obras de literatura; 

 

Conhecimentos 

-     Reconhecer a diversidade de raízes, 

caules, folhas, flores e frutos em função 

de algumas características (forma, cor, 

tamanho, recorte, nervuras, textura, 

aplicações no dia-a-dia); 

-   Reconhecer a importância das plantas 

e as suas utilidades no dia-a-dia; 

- Reconhecer que algumas plantas são 

cultivadas no nosso país e outras não 

Capacidades 

-  Registar os dados de forma 

organizada e estruturada com recurso a 

diferentes suportes (tabelas de dupla 

entrada, respostas de escolha múltipla, 

desenhos, pinturas, resposta curta, entre 

outros); 

- Observar a olho nu (raízes, folhas, 

flores, frutos, sementes). 

- Selecionar informação através do uso 

dos QR codes;   

- Utilizar o computador/tablet; 

-  Compreensão 

e expressão; 

- Audição; 

- À descoberta 

do ambiente 

natural. 

 

- Conversa sobre as 

novidades do dia anterior; 

- Leitura da história “As 

plantas da Quinta dos 

Quatro Ventos”; 

- Exploração da história; 

- Caça ao tesouro digital da 

localização de plantas de 

grande porte; 

- Caça ao tesouro em papel 

da localização de plantas de 

pequeno porte; 

- Registo fotográfico das 

plantas. 

-História 

“Tantas plantas 

por aí”; 

- Telemóvel; 

- Máquina 

fotográfica; 

- Caça ao tesouro 

digital (anexo 1); 

- Caça ao tesouro 

em papel (anexo 

2); 

- Imagens das 

plantas: 

cacaueiro, 

cafeeiro, 

mangueira, 

feijoeiro, 

tomateiro, 

couve-flor, 

alface, cebola, 

cenoura, 

alecrim. 

- Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Terça-feira Para contextualizar a atividade das plantas, leio a história “Tantas plantas por aí”. De seguida, questiono o que aconteceu na história, 

quais as plantas da história e se as conhecem, o que são para elas as plantas, que outras plantas conhecem, se todos os tipos de plantas 

que existem, existem no nosso país, se são iguais ou se têm características diferentes, para que acham que elas são utilizadas, questionando 

quais as plantas que podem ser usadas na nossa alimentação e as que podem dar origem a alguns objetos do nosso dia-a-dia (livros, 

Atitudes e valores 

-  Valoriza a importância das plantas no 

nosso dia-a-dia (produção de oxigénio, 

alimentação, construção de habitações, 

mobiliário); 

- Revela gosto pela aprendizagem das 

ciências através da utilização das TIC. 

 

 

Intervalo 

Manhã (11h 

– 

12h30min) 

 

 

Estudo do 

Meio 

 

  

 

- Continuação da caça ao 

tesouro (troca de grupos); 

- Registo fotográfico; 

- Identificação do nome das 

plantas encontradas; 

- Utilidade das plantas no 

dia-a-dia. 

 

- Registo “A 

procurar, a 

procurar… 

diferentes 

plantas vamos 

encontrar” 

(anexo 3); 

-  Ficha de 

avaliação da 

motivação da 

caça ao tesouro 

(digital e em 

papel). 

 

- Grelha de 

observação. 
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móveis, a roupa que vestimos…). A propósito da discussão do chocolate da semana anterior, questiono qual acham que é a planta do 

cacau e se existe no nosso país. Questiono se alguém sabe que outras plantas acham que podem fazer parte da nossa alimentação, mas 

que não são cultivadas no nosso país.  

Depois de sistematizadas algumas das respostas das crianças, proponho a realização da caça ao tesouro pela escola das plantas da quinta 

dos quatro ventos e daquelas que os animais não conseguiram encontrar. Digo às crianças que durante a caça ao tesouro têm de observar, 

fotografar e recolher imagens de diversas plantas. A caça ao tesouro digital é realizada no recreio exterior por duas equipas (cada equipa 

com cinco elementos), ao contrário da caça ao tesouro em papel que é feita no recreio interior por uma equipa (de 10 elementos). No 

recreio exterior estão as plantas de grande porte e arbustos (pinheiro, oliveira, laranjeira, nespereira, alecrim; imagem das plantas 

cacaueiro, cafeeiro e mangueira), e no recreio interior as imagens das plantas de pequeno porte (tomateiro, feijoeiro, alface, couve-flor, 

cebola, cenoura). À medida que vão passando cada enigma, tiram fotografia às que existem na escola e recolhem as fotografias das 

outras. Depois do intervalo, os grupos trocam de caça ao tesouro. 

Quando regressarem à sala, em grande grupo, é feita uma sistematização das plantas que encontraram identificando o nome de cada uma 

e discutindo para que podem ser utilizadas (se são comestíveis ou não, se existem no nosso país, se são usadas para o mobiliário, vestuário, 

entre outras). O registo é feito por grupos, através da colagem da imagem da planta, a colagem de etiquetas do nome da planta, a sua 

utilidade, e onde a podemos encontrar. De seguida, cada grupo apresenta a sua planta à turma.  
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Anexos 

Anexo 1: Caça ao tesouro digital
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Anexo 2: Caça ao tesouro em papel 
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Anexo 3: Registo “A procurar, a procurar… diferentes plantas vamos encontrar” 
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 Quinta-feira – 3 de maio 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (11h 

– 

12h30min) 

 

 

Estudo do 

Meio 

 

Conhecimentos 

-     Reconhecer a diversidade de 

raízes, caules, folhas, flores e frutos 

em função de algumas 

características (forma, cor, tamanho, 

recorte, nervuras, textura, aplicações 

no dia-a-dia); 

Capacidades 

-  Registar os dados de forma 

organizada e estruturada com 

recurso a diferentes suportes (tabelas 

de dupla entrada, respostas de 

escolha múltipla, desenhos, pinturas, 

resposta curta, entre outros); 

- Observar a olho nu (raízes, folhas, 

flores, frutos, sementes); 

- Selecionar informação através do 

uso dos QR codes;   

Atitudes e valores 

-  Valoriza a importância das plantas 

no nosso dia-a-dia (produção de 

oxigénio, alimentação, construção 

de habitações, mobiliário); 

- Revela gosto pela aprendizagem 

das ciências através da utilização das 

TIC. 

 

- À 

descoberta do 

ambiente 

natural. 

 

 

- Análise de cartoons sobre a 

diversidade de cada parte planta; 

- Questões-problema: Serão 

todas raízes? Como podemos 

agrupar diferentes raízes? 

Serão todos caules? Como 

podemos agrupar diferentes 

caules? 

Serão todas folhas? Como 

podemos agrupar diferentes 

folhas? 

Serão todas flores? Como 

podemos agrupar diferentes 

flores? 

Serão todas frutos? Como 

podemos agrupar diferentes 

frutos? 

Serão todas sementes? Como 

podemos agrupar diferentes 

sementes? 

- Observação e análise 

diferentes partes das plantas 

disponibilizadas (raízes, caules, 

folhas, flores, frutos e 

sementes); 

- Apresentação de conclusões. 

- Cartoons; 

- Registo “Com quem 

concordas? Porquê?”; 

- Fichas de registo;  

- Lupa; 

- Caixas para a 

diversidade de cada 

parte da planta; 

- Raízes (de feijoeiro, 

couve, milho, cenoura, 

beterraba, nabo); 

- Caules (imagem de 

tronco da oliveira, 

nespereira, laranjeira, 

batata, cebola, alho, 

bambu); 

- Folhas (alface, 

pinheiro, oliveira, 

nespereira, laranjeira, 

limoeiro, figueira; 

milho, feijoeiro, 

videira, trevo, couve, 

carvalho); 

- Frutos (pinha, 

tomate, laranja limão, 

pêssego, abacate, 

- Grelha de 

observação. 
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- Revela gosto pela aprendizagem 

das ciências através da utilização das 

TIC; 

- Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo). 

 

azeitona, pepino, 

quivi, nêspera); 

- Sementes (cenoura, 

girassol preto, feijão 

branco, feijão 

manteiga, feijão 

vermelho, feijão 

catarino, feijão frade, 

milho, laranja, limão, 

abacate, nozes); 

- Flores (couve-

flor,brócolo,  

margaridas papoila, 

antúrio, rosa); 

- Elementos intrusos 

(Raízes: tomate; 

Caules: pepino;  

Frutos: maçã; 

Flores: antúrio; 

Sementes: azeitona; 

- Imagens de cada 

parte das plantas; 

- QR code informação 

de cada planta (anexo 

1); 

- Tablets; 

- Sacos. 

- Etiquetas. 
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Descrição das atividades 

Quinta-feira A seguir ao lanche, solicito as crianças a arrumarem tudo o que está disposto nas mesas, pois a atividade da diversidade das plantas será 

realizada na sala da turma. Para iniciar a atividade apresento o cartoon “Será que as plantas têm diferentes partes?”. Questiono as crianças 

sobre com qual personagem concordam, como acham que são as plantas, se têm raíz ou não, se todas podem ter flor e fruto, se essas 

partes são iguais em todas as plantas ou se são diferentes. De seguida, as crianças são divididas em 6 grupos (raízes, caules, folhas, frutos, 

flores e sementes) e cada grupo terá o cartoon correspondente à parte da planta com que ficou. Assim, digo às crianças que cada grupo 

tem uma tarefa e um cartoon diferente, pelo que, primeiro, têm de anotar com qual das personagens do cartoon concordam e porquê. Ao 

mesmo tempo que leem o cartoon, as partes das plantas sobre as quais as personagens se referem estão ao seu dispor em cima da mesa. 

De seguida, digo que a tarefa é separarem as raízes de não raízes, caules de não caules, folhas de não folhas, flores de não flores, frutos 

de não frutos, sementes de não sementes; e que depois analisam como é que é cada parte da planta através da cor, da forma, da textura, 

do tamanho, entre outras coisas que possam mencionar. Mostro a folha de registo e digo que primeiro vão registar quais pensam que são 

raízes e não raízes/caules ou não caules/folhas ou não folhas/frutos ou não frutos/flores ou não flores/sementes ou não sementes. Só 

depois é que vão observar cada parte da planta que estará identificada com uma etiqueta (por exemplo, parte do feijoeiro) segundo os 

critérios indicados. À medida que exploram cada parte da planta, terão um QR code na saqueta, que será visto com o tablet, com a 

informação de cada parte. Apenas será dado um tablet por grupo. 

Distribuo as caixas com os conjuntos das partes das plantas, as lupas e as fichas de registo. Alerto as crianças para o perigo de “provar” 

as sementes, assim como de as inalar de modo descuidado, por poderem obstruírem as vias respiratórias. Vou orientando as crianças na 

exploração das partes das plantas.   
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Anexos 

Anexo 1: QR codes da informação de cada planta 
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 Segunda-feira – 7 de maio 

Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã  

(9h – 

12h30min) 

 
 

Estudo do 

Meio 

 

Conhecimentos 

-     Reconhecer a diversidade de raízes, 

caules, folhas, flores e frutos em função de 

algumas características (forma, cor, 

tamanho, recorte, nervuras, textura, 

aplicações no dia-a-dia); 

- Reconhece a importância das plantas e as  

suas utilidades no dia-a-dia; 

Capacidades 

-  Registar os dados de forma organizada e 

estruturada com recurso a diferentes 

suportes (tabelas de dupla entrada, respostas 

de escolha múltipla, desenhos, pinturas, 

resposta curta, entre outros); 

- Observar a olho nu (raízes, folhas, flores, 

frutos, sementes); 

- Selecionar informação através do uso dos 

QR codes;   

 

Atitudes e valores 

-  Valoriza a importância das plantas no 

nosso dia-a-dia (produção de oxigénio, 

alimentação, construção de habitações, 

mobiliário); 

- Revela gosto pela aprendizagem das 

ciências através da utilização das TIC. 

 

- À descoberta 

do ambiente 

natural. 

 

 

- Continuação da 

construção do portfólio. 

- Elaboração de 

conclusões. 

 

- Imagens de 

cada parte das 

plantas; 

- QRcode com a 

informação de 

cada planta; 

- Cartões A4 

(Raízes de várias 

formas e feitios; 

Caules de várias 

formas e feitios; 

Folhas de várias 

formas e feitios; 

Flores de várias 

formas e feitios; 

Frutos de várias 

formas e feitos; 

Sementes de 

várias formas e 

feitios); 

- Registo “Quem 

sou eu?” (anexo 

1); 

- Proposta de 

diálogo. 

 

- Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Segunda-feira De seguida, questiono se ainda se lembram do que fizeram na semana passada, que partes de plantas viram, o que estiveram a fazer, se 

existem raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes que comemos, solicitando que indiquem exemplos de alguns, ou que outras 

utilidades podem ter no nosso dia-a-dia (se só servem para alimentação ou se podem ser usadas para medicamentos, madeira no caso dos 

troncos…). Questiono se todas as partes das plantas são iguais ou diferentes, o que é que têm de diferente umas das outras, como é que 

as podíamos agrupar (segundo a forma, o tamanho, a cor…). Para facilitar a compreensão das crianças, mostro dois exemplos de cada 

parte de plantas que exploraram e questiono de que forma é que uma é diferente da outra. De seguida, digo às crianças que vão continuar 

a atividade de ciências da semana passada no laboratório, mas que desta vez vão ter de observar muito bem para fazer grupos com as 

partes das plantas (segundo a cor, o tamanho e a forma). 

Dirigimo-nos até ao laboratório para iniciar a atividade. Nas mesas, à disposição das crianças e em cada grupo, irá estar uma folha branca 

com as partes das plantas e respetivos QRcodes. Cada grupo irá ter imagens das partes das plantas com que ficou e vão ter de as agrupar 

segundo algumas características, colando as imagens na folha de registo. 

A seguir ao intervalo, damos continuidade à atividade, as crianças vão ter as mesmas imagens, mas maiores para darmos continuidade à 

construção do nosso portfólio sobre as plantas. Cada grupo irá ter folhas A4 consoante o número de partes das plantas que tem, e a tarefa 

será colar cada imagem nessa folha, o seu QRcode e responder à questão “Quem sou eu?”, escrevendo o nome da parte da planta. Para 

tal e para relembrar cada uma, verificam os QRcodes com os tablets. 

Posteriormente, preparam a apresentação da atividade, em que haverá uma proposta de diálogo entre as personagens da quinta dos quatro 

ventos. 
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Anexos 

Anexo 1: Registo “Quem sou eu?” 
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Descrição das atividades 

Terça-feira Solicito que se sentem nos lugares. Começo por ler o powerpoint sobre o objeto que apareceu na Quinta dos Quatro Ventos, depois 

questiono as crianças se sabem do que se trata, o que acham que é, quais são as figuras geométricas que estão na quinta, entre outras 

questões que surgirem. De seguida, mostro o tangram às crianças e questiono o que podemos fazer com ele e para que serve (formar 

novas figuras com as peças). Digo às crianças que vamos fazer uma tarefa com o tangram, mas com o computador. Solicito que se 

disponham em grupos de dois. Mostro o recurso digital no quadro interativo e digo que para jogarem têm de completar as figuras com 

as peças do tangram, enquanto uma criança completa no computador a outra anota numa folha de registo (mostro no quadro interativo) 

quantos triângulos, quadrados e paralelogramos são necessários para formar a figura. Depois trocam, a outra criança faz no computador 

e a que estava no computador regista. Digo que uma das aprendizagens mais importante nesta tarefa é o trabalho em equipa.   

 Terça-feira – 8 de maio 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (9h – 

10h30min) 

 

 

Português 

 

Matemática 

 

 

 

- Expressar ideias e sentimentos; 

- Cooperar no trabalho em 

equipa; 

- Respeitar as ideias dos outros; 

- Identificar, em objetos e 

desenhos, triângulos, retângulos, 

quadrados, circunferências e 

círculos em posições variadas; 

- Utilizar o computador/tablet. 
 

-  Compreensão 

e expressão; 

- Figuras 

geométricas. 

 

- Conversa sobre o dia anterior; 

-  Contextualização com o 

powerpoint sobre o objeto que 

apareceu na Quinta dos Quatro 

Ventos; 

- Apresentação do tangram; 

- Elaboração da tarefa do 

tangram com os computadores.  

 

-  Powerpoint 

“Objetos 

encontrados na 

quinta” (anexo 

1); 

- Tangram; 

- Computadores; 

- Link do recurso 

digital 

“Tangram” 

(anexo 2); 

- Tarefa 

“Descobre no 

Tangram!” 

(anexo 3). 

 

- Grelha de 

observação; 

- Autoavaliação.  
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Anexos 

Anexo 1: Powerpoint “Objetos encontrados na quinta” 
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249 
 

Anexo 2: Link do recurso digital “Tangram” 

http://www.clickjogos.com.br/jogos/kids-tangram/  

 
Anexo 3: Tarefa “Descobre no Tangram!”

 
 

http://www.clickjogos.com.br/jogos/kids-tangram/
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 Segunda-feira – 14 de maio 

Área de 

Conteúdo 

Objetivos de 

aprendizagem 

Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã  

(9h – 

10h30min) 

 
 

Português 

 

Estudo do 

Meio 

- Partilhar ideias e 

sentimentos; 

- Referir o essencial de um 

pequeno texto ouvido; 

- Antecipar conteúdos, 

mobilizando 

conhecimentos prévios. 

 

- Conhecimentos: 

- Reconhecer algumas 

características de alguns 

animais (alimentação, 

coloração, revestimento, 

habitat e reprodução); 

- Reconhecer a diversidade 

de animais em função de 

algumas das suas 

características;  

Capacidades: 

- Observar as características 

externas de alguns animais 

(coloração e revestimento); 

- Recolher dados sobre o 

modo de vida de alguns 

animais (alimentação, 

habitat e reprodução); 

- Oralidade; 

- Iniciação à 

Educação 

Literária. 

 

-Os seres vivos 

do seu 

ambiente. 

 

 

-  Conversa sobre as novidades do 

fim-de-semana; 

- Apresentação da história 

“Espécies diferentes”; 

- Exploração da história; 

- Apresentação dos animais que 

apareceram na quinta; 

- Exploração da diversidade dos 

animais; 

- Distribuição dos animais pelos 

grupos de crianças; 

- Exploração das características 

dos animais; 

- Elaboração do jogo de 

associação “Vamos conhecer 

alguns animais” (no Google 

Formulários). 

-  História “Espécies 

diferentes”; 

- 10 computadores; 

- Fotografias dos 

animais; 

- Animais vivos: 

formiga, caracol, 

minhoca, bicho da seda, 

tartaruga e gato;  

- Animais não vivos: 

Peixe; 

- Animais de plástico: 

minhoca, borboleta, 

formiga, joaninha, 

zebra, galinha e rã; 

- Copos com lupas; 

- Links do jogo “Vamos 

conhecer alguns 

animais” (anexo 1). 

- Grelha de 

observação. 
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- Selecionar informação 

através do uso dos QR 

codes;   

- Utilizar o 

computador/tablet; 
Atitudes e valores:  

- Revelar curiosidade; 

- Cooperar no trabalho em 

equipa;  

- Respeitar as ideias dos 

outros; 

- Revela gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das 

TIC; 

- Respeita as regras da 

turma negociadas ao longo 

do ano (ClassDojo). 

Intervalo 

Manhã (11h 

– 

12h30min) 

 
 

Estudo do 

Meio 

Conhecimentos: 

- Reconhecer algumas 

características de alguns 

animais (alimentação, 

coloração, revestimento, 

habitat e reprodução); 

- Reconhecer a diversidade 

de animais em função de 

algumas das suas 

características;  

Capacidades: 

- Observar e identificar as 

características externas de 

- Os seres vivos 

do seu 

ambiente. 

 

- Continuação do jogo de 

associação “Vamos conhecer 

alguns animais” (no Google 

Formulários); 

- Confirmação das associações e 

das características dos animais no 

CIEC nos módulos “Viaja e 

descobre o Tejo!” e “Pesca no 

Tejo!” ou com os tablets e os 

QRcodes; 

- Ensaio da apresentação das 

características dos animais 

escolhidos. 

 - B.I. do animal (dos 

que não existem no 

CIEC) (anexo 2); 

- QRcodes dos B.I. 

animais (dos que não 

existem no CIEC) 

(anexo 2); 

- 8 Tablets; 

- Questionário de 

avaliação da atividade. 

- Grelhas de 

observação; 

-    

Autoavaliação. 
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alguns animais (coloração e 

revestimento); 

- Recolher dados sobre o 

modo de vida de alguns 

animais (alimentação, 

habitat e reprodução); 

- Selecionar informação 

através do uso dos QR 

codes;   

- Utilizar o 

computador/tablet; 
Atitudes e valores:  

- Revelar curiosidade; 

- Cooperar no trabalho em 

equipa; 

- Revelar gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das 

TIC. 

Almoço 

Tarde (14h 

– 

15h30min) 

 
 

Estudo do 

Meio 

 

Expressão 

dramática 

 

Português 

Conhecimentos: 

- Reconhecer algumas 

características de alguns 

animais (alimentação, 

coloração, revestimento, 

habitat e reprodução); 

- Reconhecer a diversidade 

de animais em função de 

algumas das suas 

características;  

Capacidades: 

- Os seres vivos 

do seu 

ambiente; 

- Linguagem 

verbal; 

- Compreensão 

e expressão. 

- Apresentação dos animais e das 

suas características com os 

fantoches; 

- Exploração em grande grupo das 

características dos animais e da 

diversidade. 

- Fantoches; 

- Fantocheiro. 

- Grelha de 

observação; 

- Registo de 

observação da 

estratégia 

utilizada. 
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- Observar e identificar as 

características externas de 

alguns animais (coloração e 

revestimento); 

- Recolher dados sobre o 

modo de vida de alguns 

animais (alimentação, 

habitat e reprodução); 

- Selecionar informação 

através do uso dos QR 

codes;   

- Utilizar o 

computador/tablet; 
Atitudes e valores:  

- Revelar curiosidade; 

- Cooperar no trabalho em 

equipa; 

- Revelar gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das 

TIC; 

- Respeitar as regras da 

turma negociadas ao longo 

do ano (ClassDojo); 

- Respeitar as ideias dos 

outros. 

 

- Improvisar um diálogo ou 

uma pequena história a dois 

a partir de um tema 

utilizando fantoches; 
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Descrição das atividades 

Segunda-feira A atividade é contextualizada através da história “Espécies diferentes”, em que a sua leitura será feita em voz alta. 

Depois da leitura da história questiono as crianças se os animais são todos iguais, e quais são as características que os fazem ser diferentes. 

Pergunto se sabem algumas características dos animais que apareceram na história, o que é que comem, de que cor são, como é o 

revestimento deles, onde é que eles vivem, o que fazem e para que servem. Depois questiono se sabem o que vamos fazer hoje. Digo às 

crianças que a nossa atividade de ciências vai estar focada nos animais e solicito que façam grupo de dois (os grupos vão ser retificados 

por mim, para ter a certeza que o trabalho em equipa entre a díade vai correr bem). Digo às crianças que cada grupo vai ficar responsável 

por um animal, e que terão de descobrir as características de cada um. 

Assim, distribuo um computador pelos pares, a fotografia do animal, o animal em plástico ou o animal vivo e um exemplo do revestimento 

desse animal, isto é, no caso das aves as penas, no caso dos peixes as escamas, no caso dos anfíbios ou dos répteis as minhocas (para 

sentirem a pele nua), e assim sucessivamente, no caso dos mamíferos digo às crianças que tiverem estes animais que terão de ir ao 

cantinho tocar nos gatos. 

Digo às crianças que terão de observar bem as características de cada animal e ir preenchendo o formulário no Google, para ficarem com 

o B.I. do seu animal. Para observarem o revestimento terão exemplos de animais com esse revestimento para tocarem, um animal para 

cada tipo de revestimento. Para observarem a coloração digo que é a coloração do animal que têm na fotografia, no entanto, saliento que 

nem todos os animais da mesma espécie são daquela cor, pois podem apresentar cores diferentes. Para descobrirem a alimentação, o 

habitat e as curiosidades têm de pensar no tipo de animal, e se tiverem dúvidas chamam uma professora para lhes dar pistas.  

Depois de concluírem o preenchimento do B.I. do animal, referente aos animais que existem no CIEC, para confirmar o que acabaram 

de fazer as crianças vão acompanhadas de uma professora, à medida que acabam a atividade, para recolher a informação sobre o seu 

animal, nos módulos “Viaja e descobre o Tejo!” e/ou “Pesca no Tejo!”. As restantes crianças que têm animais que não existem nos 

módulos, verificam a informação, no B.I. do animal com os tablets através dos QRcodes. Voltam a fazer o mesmo para os outros dois 

animais que lhes calhou. Esta atividade continua depois do lanche. 

Quando tiverem terminado os três animais, treinam a apresentação de cada animal à turma. Digo às crianças que durante a apresentação 

vou projetar o B.I. do animal que preencheram para os ajudar a apresentar os animais com os fantoches.  

Depois do almoço, solicito cada grupo para apresentar os animais que lhes calhou e as respetivas características através de um diálogo 

entre os fantoches. À medida que cada grupo apresenta questiono às restantes crianças se têm dúvidas.  

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação. 
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No final, faço uma síntese de todos os animais que vimos e questiono se os animais são todos iguais, e quais são as características que 

os fazem ser diferentes. Pergunto algumas características dos animais que apareceram na história, o que é que comem, de que cor são, 

como é o revestimento deles, onde é que eles vivem, o que fazem e para que servem. Depois questiono se gostaram da atividade e do 

que é que gostaram mais. Distribuo os questionários de avaliação da atividade.  
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Anexos 

Anexo 1: Links do jogo “Vamos conhecer alguns animais”  

Peixes:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1jXmlA6T3A702gFpU5Y9arwjdsSV7fZgD9

FTzjK1bvSaNNA/viewform?c=0&w=1  

Répteis: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyahTGdWFR2IWuqIQn41pyr9PKakhlILaK

4QUVaUxCZD7Bw/viewform?c=0&w=1  

Mamíferos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FYkL34jMUKqCGnC_UF6tglBa2l29VYoy

ReFodiT6SFloBg/viewform?c=0&w=1  

Aves: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTErY94Mj0apRX4_h09GtJnxaV_09QKwmf6

FnBMmZNcJVpwg/viewform?c=0&w=1  

Anfíbios: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOsdt1GcrYB8OBf3wpJMU2IDv379xNp1pB

W0m1l5JpDRqY0A/viewform?c=0&w=1  

Invertebrados: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqAJkplaDouiy2KBp6KDxN2RPI0RfE-

ZyQDdS2YALrsXXOgw/viewform?c=0&w=1  

Anexo 2: B.I. do animal e QRcode (dos que não existem no CIEC) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1jXmlA6T3A702gFpU5Y9arwjdsSV7fZgD9FTzjK1bvSaNNA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1jXmlA6T3A702gFpU5Y9arwjdsSV7fZgD9FTzjK1bvSaNNA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyahTGdWFR2IWuqIQn41pyr9PKakhlILaK4QUVaUxCZD7Bw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyahTGdWFR2IWuqIQn41pyr9PKakhlILaK4QUVaUxCZD7Bw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FYkL34jMUKqCGnC_UF6tglBa2l29VYoyReFodiT6SFloBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FYkL34jMUKqCGnC_UF6tglBa2l29VYoyReFodiT6SFloBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTErY94Mj0apRX4_h09GtJnxaV_09QKwmf6FnBMmZNcJVpwg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTErY94Mj0apRX4_h09GtJnxaV_09QKwmf6FnBMmZNcJVpwg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOsdt1GcrYB8OBf3wpJMU2IDv379xNp1pBW0m1l5JpDRqY0A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOsdt1GcrYB8OBf3wpJMU2IDv379xNp1pBW0m1l5JpDRqY0A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqAJkplaDouiy2KBp6KDxN2RPI0RfE-ZyQDdS2YALrsXXOgw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqAJkplaDouiy2KBp6KDxN2RPI0RfE-ZyQDdS2YALrsXXOgw/viewform?c=0&w=1
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 Segunda-feira – 21 de maio 

Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã  

(9h – 

10h30min) 

 
 

Português  

 

 

- Expressar ideias e sentimentos; 

- Referir, em poucas palavras, os 

aspetos nucleares do texto; 

- Ler pequenos textos; 

- Escrever frases referindo o 

essencial de um texto lido. 

- Compreensão e 

expressão; 

- Compreensão 

de texto; 

- Produção 

escrita. 

 

 

- Conversa sobre as novidades 

do dia anterior; 

-  Contextualização com o 

powerpoint “A Zita descobriu 

outra Quinta”; 

- Conversa sobre a história e o 

que pensam que vão fazer; 

- Pesquisa no site da Quinta 

através dos QR codes; 

- Elaboração de frases sobre a 

Quinta e o que querem ver ou 

saber. 

-  Powerpoint “A 

Zita descobriu 

outra Quinta”; 

- QR codes dos 

links da Quinta 

Pedagógica de 

Aveiro (anexo 1); 

- Tablets; 

- Pedaços de 

folhas brancas. 

- Grelha de 

observação. 

Intervalo 

Manhã (11h 

– 12h30min) 

 
 

Estudo do 

Meio 

 

Português 

 

   Conhecimentos 

- Reconhecer a diversidade de 

animais; 

- Reconhecer algumas 

características de alguns animais 

(nomeadamente os da Quinta, 

como os seus tesouros); 
Capacidades 

- Observar as características 

(como o revestimento) dos 

animais da Quinta; 

- Selecionar informação através 

do uso dos QR codes;   

- Utilizar o computador/tablet; 

- À descoberta 

do ambiente 

natural; 

- Interação 

discursiva; 

- Produção 

escrita. 

 

 

 

 

- Visita de estudo virtual à 

Quinta Pedagógica de Aveiro 

(36 minutos); 

- Conversa sobre a visita; 

- Elaboração de 

questões/dúvidas sobre a visita 

à Quinta. 

 

- Vídeo da visita; 

- Bilhete da visita 

de estudo (anexo 

2). 

- Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Segunda-feira Solicito às crianças que se sentem nos lugares. Mostro o powerpoint “A Zita descobriu outra Quinta” e leio a história. Questiono o que 

é que aconteceu na história, o que é que a Zita descobriu, se conhecem alguma Quinta, e se já alguma vez visitaram alguma. Pergunto se 

conhecem aquela Quinta e se sabem o que vão fazer e, ainda, o que gostavam de fazer agora que a viram e que sabem que existe. Digo 

Atitudes e valores 

- Revelar curiosidade; 

- Revelar gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das TIC. 

 

 

- Formular perguntas; 

- Escrever frases com 

dúvidas/questões. 

Almoço 

Tarde (14h – 

15h30min) 

 
 

Português  

 

Estudo do 

Meio 

 

 

- Usar vocabulário adequado ao 

tema; 

- Formular perguntas; 

- Reconhecer algumas 

características de alguns animais 

(nomeadamente os da Quinta, 

como os seus tesouros). 
- Respeitar as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo). 

 

 

- Compreensão e 

expressão; 

- Interação 

discursiva; 

- À descoberta 

do ambiente 

natural. 

 

- Telefonema com a Monitora 

Soraia Teixeira para tirarem as 

dúvidas sobre a Quinta; 

- Jogar o jogo da memória no 

Scratch. 

 

- Powerpoint com 

a fotografia da 

Soraia (anexo 3); 

- Link do jogo da 

memória no 

Scratch (como 

avaliação da visita 

à quinta) (anexo 

4); 

- Computadores; 

- Questionário de 

avaliação do jogo 

da memória. 

- Grelha de 

observação; 

- Autoavaliação.  
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que para saberem mais sobre a Quinta vamos fazer uma pesquisa no site da Quinta Pedagógica de Aveiro através dos QR codes e dos 

tablets e, assim, será mais fácil de responderem às questões do que vamos fazer ou gostavam de fazer. 

Solicito as crianças para formarem grupos de dois, depois de cada grupo estar formado, distribuo um tablet por cada grupo, juntamente 

com os QR codes. Digo que têm de ler a informação que aparece em cada um dos QRcodes. Depois de lerem distribuo pedaços de papel 

e digo para escreverem uma ou duas frases sobre a Quinta e sobre o que gostavam de fazer. Quando todos terminarem cada grupo 

apresenta à turma aquilo que descobriu e o que gostava de fazer. Em grande grupo, conversamos sobre a informação que continha cada 

QR code, sistematizando. 

Depois do intervalo, as crianças fazem fila à porta e digo que para entrarem na sala têm de ter um bilhete para fazerem uma visita de 

estudo. Questiono quem quer fazer a visita, e distribuo os bilhetes para que possam entrar. As crianças sentam-se e questiono onde é que 

acham que vai ser a visita de estudo. Coloco o vídeo a reproduzir e depois da apresentação inicial paro o vídeo, questiono se estão a 

gostar e o que pensam que vão ver. Coloco o vídeo a reproduzir novamente. No final da visita de estudo, questiono o que viram, o que 

aprenderam, o que mais gostaram, entre outras questões que vão surgir na conversa com as crianças depois da visita. Digo que nos 

bilhetes está o QR code do site da Quinta para que possam ver com os pais e talvez, irem visitar a Quinta. 

Depois pergunto se têm dúvidas e se gostavam de perguntar alguma coisa à Soraia, se ela pudesse vir à escola o que gostariam de lhe 

perguntar ou dizer. Assim, digo para escreverem noutros pedaços de papel as dúvidas ou ideias que querem dizer à Soraia.  

Depois do almoço, digo que vamos ter uma visita de uma pessoa, a Soraia, mas como ela está longe vamos fazer uma chamada com ela. 

Para isso, digo que se têm de organizar e não podem todos falar ao mesmo tempo, para que ela consiga ouvir. Depois de organizar a 

turma, ligamos à Soraia para fazerem as questões que cada um quer fazer.  

Depois da conversa, distribuo um computador para cada duas crianças e digo que vão fazer um jogo da memória sobre os animais que 

viram na Quinta e sobre os seus tesouros, para ver se ainda se lembram.  
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Anexos 

Anexo 1: QR codes dos links da Quinta Pedagógica de Aveiro  

Escolas História Missão Visão  

Anexo 2: Bilhetes da visita de estudo  

 
Anexo 3: Powerpoint com a fotografia da Soraia 

 
Anexo 4: Link do Jogo da Memória no Scratch (como avaliação da visita à quinta)                  

https://scratch.mit.edu/projects/222185421/  

 
 

 

https://scratch.mit.edu/projects/222185421/
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 Terça-feira – 22 de maio 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (9h – 

10h30min) 

 

 

Português 

 

Estudo do 

Meio 

 

 

- Expressar ideias e 

sentimentos; 

- Referir, em poucas palavras, 

os aspetos nucleares do texto; 

 

Capacidades  

- Formular previsões;  

Atitudes e valores 

- Respeitar as ideias dos 

outros. 

 

-  Compreensão e 

expressão; 

- Compreensão 

de texto; 

- Conversa sobre o dia anterior; 

-  Contextualização com a 

história “Três da mesma 

espécie”; 

- Exploração da história; 

- Leitura do cartoon da questão-

problema “Como se desenvolve 

um pinto dentro do ovo?”; 

- Discussão das ideias dos 

animais a partir do cartoon; 

- Registo “Com quem concordas 

e porquê?”. 

-   História “ Três da 

mesma espécie ”; 

-  Cartoon da questão-

problema “Como se 

desenvolve um pinto 

dentro do ovo?”; 

- Folha de registo “Com 

quem concordas e 

porquê?”. 

- Grelha de 

observação. 

Intervalo 

Manhã (11h 

– 12h30min) 

 

 

Estudo do 

Meio 

 

 

Conhecimentos 

- Saber como se desenvolve 

um pinto dentro do ovo; 

- Conhecer as etapas do 

desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo. 

Capacidades  

- Revelar rigor na recolha de 

dados; 

- Observar e identificar as 

características do 

desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo; 

- À descoberta do 

ambiente natural. 

 

-  Registo das previsões no 

computador; 

- Atividade de laboratório 

“Como se desenvolve um pinto 

dentro do ovo?”; 

- Registo da experimentação 

através de registo fotográfico. 

-  Plataforma de registo 

das ideias prévias 

(anexo 1); 

- Máquina fotográfica; 

- Modelo de 

desenvolvimento do 

pinto dentro do ovo; 

- Incubadora de ovos 

elétrica. 

- Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Terça-feira Solicito que se sentem nos lugares. Começo por mostrar a capa da história “Três da mesma espécie”, questiono o que acham que vai 

acontecer e quais pensam ser as personagens. Leio a história em voz alta. De seguida, questiono o que aconteceu na história, quem é a 

amiga da Brenda, porque é que o coelho não é parecido à Brenda, qual é o revestimento da amiga da Brenda, o que é que ela come e 

como é que se formam os pintos. 

Depois mostro o cartoon com a questão-problema “Como se desenvolve um pinto dentro do ovo?” e leio as ideias dos animais. Questiono 

as crianças qual é o animal que acham que tem razão e porquê. Depois de cada criança exprimir a sua opinião, distribuo pelas crianças a 

folha “Com quem concordas e porquê?” e digo para preencherem consoante aquilo que acham. 

Depois do lanche, distribuo pelas crianças um computador por cada uma e digo às crianças para fazerem o registo das previsões através 

do preenchimento do esquema de como pensam que um pinto se desenvolve dentro do ovo. O registo é feito no computador, num 

documento de powerpoint arrastando a imagem com o rato para o ciclo.  

No laboratório iniciamos a atividade de “Como se desenvolve um pinto dentro do ovo?”, mostro às crianças a incubadora onde estão os 

três ovos, digo que os ovos estão dentro da incubadora desde o dia 9 de maio, observamos quantos dias ainda faltam. Mostro o modelo 

do desenvolvimento de um pinto e digo às crianças para abrirem um ovo de cada vez, até chegar ao dia que corresponde aos nossos ovos, 

até ao dia 13. Uma criança de cada vez abre um ovo e tira uma fotografia ao interior do ovo, para ficar registado o que aconteceu durante 

a experimentação. Cada criança mostra à turma a imagem que está dentro do ovo. De seguida, conversamos em grande grupo sobre as 

características do pintainho dentro do ovo nesse dia. Digo às crianças que até ao pinto nascer têm de vir abrir os ovos, um em cada dia, 

e na segunda-feira abrem o de sábado e o de domingo e registam através de uma fotografia.   

- Observar a olho nu 

(desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo); 

- Utilizar o 

computador/tablet; 
Atitudes e valores 

- Revelar curiosidade; 

- Respeita as ideias dos outros; 

- Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo); 

- Revela gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das TIC. 
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Anexos 

Anexo 1: Plataforma de registo das ideias prévias 
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 Terça-feira – 29 de maio 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de 

aprendizagem 

Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (9h – 

10h30min) 

 

 

Português 

 

Estudo do 

Meio  

 

 

 - Partilhar ideias e 

sentimentos; 

-Improvisar individualmente 

atitudes, gestos,  

movimentos a partir de um 

tema;  

- Improvisar um diálogo ou 

uma pequena história.  

- Utilizar fantoches. 

Conhecimentos 

- Saber como se desenvolve 

um pinto dentro do ovo; 

- Conhecer as etapas do 

desenvolvimento de um 

pinto dentro do ovo. 

Capacidades  

- Revelar rigor na recolha de 

dados; 

- Observar e identificar as 

características do 

desenvolvimento de um 

pinto dentro do ovo; 

- Elaborar conclusões; 

- Observar a olho nu 

(desenvolvimento de um 

pinto dentro do ovo); 

- Oralidade; 

- Jogos 

dramáticos; 

- Jogos de 

exploração; 

- À descoberta 

do ambiente 

natural. 

 

 

 

- Conversa sobre o dia anterior; 

- Conclusão da atividade de 

laboratório “Como se 

desenvolve um pinto dentro do 

ovo?”; 

- Apresentação do 

desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo com os 

fantoches. 

 

- Computadores; 

- Fantoches; 

- Plataforma de 

registo das 

conclusões 

(anexo 1); 

- Máquina 

fotográfica. 

- Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Terça-feira Digo às crianças que vamos ao laboratório ver como estão os nossos ovos, se o pintainho já nasceu e que vamos abrir o último ovo, para 

concluirmos a atividade “Como se desenvolve um pinto dentro do ovo?”. No laboratório as crianças observam a incubadora, 

nomeadamente, os dias que faltam, a temperatura, a posição dos ovos e as características dos ovos (se já estão partidos ou não). De 

seguida, a criança que ainda não abriu nenhum ovo, vai abrir o ovo correspondente a esse dia. Observam as características do pintainho 

dentro do ovo e registam através da fotografia. Na sala da turma, questiono às crianças como se desenvolve o pintainho dentro do ovo, 

começando pelo embrião (até ao 5.ºdia), depois desenvolve-se os olhos, as pernas, os braços, de seguida o bico, começasse a ver as asas, 

por fim, aparecem as penas. Depois das crianças sintetizarem o desenvolvimento de um pinto dentro do ovo, distribuo os computadores 

para que procedam ao registo das conclusões da atividade, isto é, depois da experimentação voltam a registar na plataforma como se 

desenvolve um pinto dentro do ovo, tal como fizeram antes da experimentação. De seguida, em conjunto elaboramos a resposta à questão-

problema. 

Para registar o desenvolvimento do pinto dentro do ovo, digo às crianças que cada uma vai ficar com um ovo, e com um fantoche da 

Quinta dos Quatro Ventos. De seguida, apresentam com o fantoche o dia correspondente ao ovo que têm na mão e as características do 

seu interior, para depois fazermos um vídeo com as fases do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo. 

- Utilizar o 

computador/tablet; 
Atitudes e valores 

- Revelar curiosidade; 

- Respeita as ideias dos 

outros; 

- Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo); 

- Revela gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das 

TIC. 
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Anexos 

Anexo 1: Plataforma de registo das conclusões 
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 Terça-feira – 29 de maio 
 Área de 

Conteúdo 

Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia/atividade Recursos Avaliação 

Manhã (11h 

– 

12h30min) 

 

 

Estudo do 

Meio 

 Conhecimentos 

- Reconhecer alguns cuidados 

a ter com animais; 

- Reconhecer algumas das 

características externas do 

pintainho 

- Reconhecer algumas das 

preferências dos pintainhos a 

nível da alimentação e 

habitat. 

Capacidades  

- Utilizar a lupa; 

- Elaborar conclusões; 

- Revelar rigor; 

- Observar a olho nu 

(coloração e revestimentos 

dos pintainhos); 

- Selecionar informação 

através do uso dos QR codes;   

- Utilizar o 

computador/tablet; 

 
Atitudes e valores 

- Revelar perseverança; 

- Respeita ras ideias dos 

outros; 

- À 

descoberta 

do 

ambiente 

natural. 

 

- Diálogo sobre as 

características do pintainho; 

-  Sistematização das ideias dos 

alunos formulando-se a questão-

problema “Quais as 

características do pintainho?”; 

- Registo das ideias prévias; 

- Observação das características 

externas do pintainho e pesquisa 

sobre a sua alimentação e 

habitat; 

- Conclusão da atividade. 

- Pintainho; 

- Lupa; 

- QR code com 

informação da 

alimentação e habitat 

(anexo 1); 

- Tablets; 

- Link de registo das 

ideias prévias (anexo 

2); 

- Folha de registo das 

observações (anexo 

3); 

- - Questionário de 

avaliação da atividade 

de registo. 

- Grelha de 

observação. 
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Descrição das atividades 

Terça-feira Depois do intervalo, pergunto às crianças se sabem quais são as características externas do pintainho, como o revestimento, cor, e se 

quiséssemos tratar de um onde é que ele tinha de estar (habitat) e o que é que lhe tínhamos de dar de comer (alimentação). Assim, digo 

que a nossa próxima questão-problema é “Quais as características do pintainho?”. De seguida, as crianças elaboram o registo das ideias 

prévias através do preenchimento do questionário no Google Formulários. No laboratório as crianças com lupas, e em grupo, observam 

as características externas do pintainho e registam na folha de registo. Depois, em grupo, com os tablets e os QR codes pesquisam a 

alimentação e o habitat dos pintainhos e registam na folha de registo.  

Depois de todos terem observado e pesquisado as características, questiono “Quais as características do pintainho?”, elaboramos as 

conclusões, mas neste momento é importante discutir com as crianças que estamos a lidar com seres vivos e que são imprevisíveis, e tal 

como nós, não gostam das mesmas coisas. Em conjunto, respondemos à questão-problema.  

Depois do almoço, digo às crianças que vão jogar no kahoot, para verem se já sabem quais são as características do pintainho. Distribuo 

os tablets pelas crianças, depois de estarem todos prontos começamos a jogar. No final, conversamos sobre cada questão, de forma a que 

as crianças que não acertaram percebam qual é a reposta correta e porquê. 

- Respeitar as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo); 

- Revelar gosto pela 

aprendizagem das ciências 

através da utilização das TIC. 

Almoço 

Tarde (14h 

– 

15h30min) 

 

 

Estudo do 

Meio 

Expressão e 

Educação 

Plástica 

Conhecimentos 

- Reconhecer algumas das 

características externas do 

pintainho 

- Reconhecer algumas das 

preferências dos pintainhos a 

nível da alimentação e 

habitat. 

Atitudes e valores 

- Revelar respeito pelos 

outros. 

 

-     À 

descoberta 

do 

ambiente 

natural. 

- Jogo no kahoot sobre as 

características do pintainho; 

   

 

- Jogo no kahoot (anexo 4); 

- Questionário de avaliação da 

atividade no kahoot. 

- Grelha de 

observação. 
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Anexos 

Anexo 1: QR code com informação da alimentação e habitat 

 
Anexo 2: Link de registo das ideias prévias 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUsbcVmnoD-
nvIrIm8tcDtn83BVWzB8-_Agubf_LfNUcJwA/viewform?c=0&w=1 

 

Anexo 3: Folha de registo das observações 

 
Anexo 4: Jogo no kahoot  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUsbcVmnoD-nvIrIm8tcDtn83BVWzB8-_Agubf_LfNUcJwA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUsbcVmnoD-nvIrIm8tcDtn83BVWzB8-_Agubf_LfNUcJwA/viewform?c=0&w=1
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Anexo 3 – Registos de observação das crianças (avaliação das 

aprendizagens)
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Registo de observação  
                    Antes da atividade (ideias prévias) 

 

 Nome dos alunos 

A
F

 
 

A
L

 

D
U

 

E
M

 

E
R

 

G
A

 

G
U

 

IA
 

IV
 

JO
 

L
C

 

L
H

 

L
U

 

L
S

 

M
A

 

M
L

 

M
R

 

M
I 

S
O

 

T
O

 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

Reconhece a diversidade de 

raízes, caules, folhas, flores e 

frutos em função de algumas das 

suas características (forma, cor, 

tamanho, recorte, nervuras, 

textura) 

1 3 2 1 3 4 3 4  2 2 3 4 3 3 2 3 4 1 2 

Reconhece as utilidades das 

plantas no dia-a-dia 
1 2 3 2 2 3 2 2 2 2  3 3 3  2 2 3 2 2 

Conhece as etapas do 

desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo 

2 2 3 4 2 3 2 2  2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

Reconhece algumas das 

caraterísticas externas do 

pintainho  

2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 

Reconhece algumas das 

preferências dos pintainhos a 

nível da alimentação e habitat 

2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 

C
a
p

a
ci

d
a

d

es
 

Observa a olho nu (raízes, 

caules, folhas, 

flores, frutos, 

semente, coloração e 

revestimentos dos pintainhos, 

2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 2 2 4 3 2 2 2 4 1 2 
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desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo) 

Seleciona informação através do 

uso dos QR codes 

   3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3  2 

Regista dados de forma 

organizada e estruturada com 

recurso a diferentes suportes 

(tabelas de dupla entrada, 

respostas de escolha múltipla, 

desenhos, pinturas, resposta 

curta, entre outros) 

2 2 2 2 3 3 2   3 1 3 3 3 3    1 2 

Utiliza o computador/ tablet 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A
ti

tu
d

es
 e

 v
a

lo
re

s 

Respeita as ideias dos outros 2 2 2 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 

Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo) 

1 1 1 2 1 4 4 4 1 4 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 

Revela gosto pela aprendizagem 

das ciências através da utilização 

das TIC 

1 3 2 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 

Escala: 1 – ainda não revela/com dificuldades; 2- revela razoavelmente; 3- revela bem; 4 – revela muito bem 
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Registo de observação 

 

                    Depois da atividade (conclusões) 

 

 Nome dos alunos 

A
F

 
 

A
L

 

D
U

 

E
M

 

E
R

 

G
A

 

G
U

 

IA
 

IV
 

JO
 

L
C

 

L
H

 

L
U

 

L
S

 

M
A

 

M
L

 

M
R

 

M
I 

S
O

 

T
O

 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

Reconhece a diversidade de 

raízes, caules, folhas, flores e 

frutos em função de algumas das 

suas características (forma, cor, 

tamanho, recorte, nervuras, 

textura) 

2 3 2 2 4 3 3 3  2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 

Reconhece as utilidades das 

plantas no dia-a-dia 
1 2 1 2 2 3 2 2 2 2  3 3 3  2 2 3 2 2 

Conhece as etapas do 

desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo 

4 4 4 4 4 4 3 3  4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

Reconhece algumas das 

caraterísticas externas do 

pintainho  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reconhece algumas das 

preferências dos pintainhos a 

nível da alimentação e habitat 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

C
a
p

a

ci
d

a
d

es
 Observa a olho nu (raízes, 

caules, folhas, 

flores, frutos, 

2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 
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semente, coloração e 

revestimentos dos pintainhos, 

desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo) 

Seleciona informação através do 

uso dos QR codes 

   3 3 4 4 4   3 3 4 3 3 3 3 3  3 

Regista dados de forma 

organizada e estruturada com 

recurso a diferentes suportes 

(tabelas de dupla entrada, 

respostas de escolha múltipla, 

desenhos, pinturas, resposta 

curta, entre outros) 

2 3 2 2 3 3 3   3 2 3 3 3 3    2 3 

Utiliza o computador/ tablet 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A
ti

tu
d

es
 e

 v
a

lo
re

s 

Respeita as ideias dos outros 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 

Respeita as regras da turma 

negociadas ao longo do ano 

(ClassDojo) 

3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

Revela gosto pela aprendizagem 

das ciências através da utilização 

das TIC 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Escala: 1 – ainda não revela/com dificuldades; 2- revela razoavelmente; 3- revela bem; 4 – revela muito bem 
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Anexo 4 – Registos das atividades da sequência didática 
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Atividade 4: Sabes tudo sobre a Primavera? 

Question 

Number 
Question Players Answer 

Correct / 

Incorrect 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? AL 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? DU 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? EM 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? GA 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? GU 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? IV 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? JO 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? LC 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? LH 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? ML 2 Incorrect 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? LU 1 Incorrect 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? LS 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? MA 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? MR 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? MI 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? SO 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? TO 6 Incorrect 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? AF 1 Incorrect 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? IA 4 Correct 

1 Quantas são as estações do ano em Portugal? ER 4 Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? AL   Incorrect 

2 Como se chamam as estações do ano? DU 
Primavera, Páscoa, 

outono e inverno. 
Incorrect 

2 Como se chamam as estações do ano? EM 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? GA 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? GU 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? IV 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? JO 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? LC 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? LH 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? ML 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? LU 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? LS 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? MA 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? MR 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? MI 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? SO 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? TO 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 
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2 Como se chamam as estações do ano? AF 
Primavera, Páscoa, 

outono e inverno. 
Incorrect 

2 Como se chamam as estações do ano? IA 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

2 Como se chamam as estações do ano? ER 
Primavera, verão, outono 

e inverno. 
Correct 

3 Em que mês começa a primavera? AL Setembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? DU Setembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? EM Setembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? GA Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? GU Setembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? IV Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? JO Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? LC Junho Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? LH Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? ML Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? LU Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? LS Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? MA Dezembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? MR Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? MI Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? SO Setembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? TO Setembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? AF Março Correct 

3 Em que mês começa a primavera? IA Setembro Incorrect 

3 Em que mês começa a primavera? ER Março Correct 

4 Em que dia começa a primavera? AL 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? DU 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? EM 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? GA 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? GU 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? IV 11 Incorrect 

4 Em que dia começa a primavera? JO 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? LC 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? LH 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? ML 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? LU 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? LS 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? MA 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? MR 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? MI 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? SO 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? TO 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? AF 17 Incorrect 

4 Em que dia começa a primavera? IA 20 Correct 

4 Em que dia começa a primavera? ER 20 Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? AL As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? DU As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? EM As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? GA As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? GU As árvores florescem. Correct 
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5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? IV 
As folhas caem das 

árvores. 
Incorrect 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? JO As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? LC As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? LH As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? ML As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? LU 
As folhas caem das 

árvores. 
Incorrect 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? LS As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? MA As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? MR 
As folhas caem das 

árvores. 
Incorrect 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? MI As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? SO As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? TO 
As folhas caem das 

árvores. 
Incorrect 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? AF 
As folhas caem das 

árvores. 
Incorrect 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? IA As árvores florescem. Correct 

5 Normalmente, o que é que  acontece na primavera? ER As árvores florescem. Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... AL ...baixa. Incorrect 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... DU ...muito alta. Incorrect 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... EM ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... GA ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... GU ...muito alta. Incorrect 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... IV ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... JO ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... LC ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... LH ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... ML ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... LU ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... LS ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... MA ...muito alta. Incorrect 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... MR ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... MI ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... SO ...muito alta. Incorrect 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... TO ...muito alta. Incorrect 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... AF ...baixa. Incorrect 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... IA ...média (amena). Correct 

6 Nesta estação do ano a temperatura é... ER ...média (amena). Correct 

7 Nesta época as pessoas... AL ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... DU ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... EM 
...colhem o que 

semearam. 
Incorrect 

7 Nesta época as pessoas... GA 
...colhem o que 

semearam. 
Incorrect 

7 Nesta época as pessoas... GU ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... IV ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... JO ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... LC ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... LH ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... ML ...semeam os campos. Correct 
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7 Nesta época as pessoas... LU ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... LS ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... MA ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... MR ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... MI 
...colhem o que 

semearam. 
Incorrect 

7 Nesta época as pessoas... SO 
...colhem o que 

semearam. 
Incorrect 

7 Nesta época as pessoas... TO ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... AF ...semeam os campos. Correct 

7 Nesta época as pessoas... IA 
...colhem o que 

semearam. 
Incorrect 

7 Nesta época as pessoas... ER ...semeam os campos. Correct 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? AL Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? DU Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? EM Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? GA Roupas quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? GU Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? IV Roupas quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? JO Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? LC Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? LH Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? ML Roupas frescas Correct 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? LU Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? LS Roupas frescas Correct 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? MA Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? MR Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? MI Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? SO Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? TO Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? AF Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? IA Roupas muito quentes Incorrect 

8 Normalmente, que tipo de roupas vestimos na primavera? ER Roupas frescas Correct 
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Atividade 5: Vamos construir o nosso blogue 

Sobre a Quinta dos Quatro Ventos  

E a quinta  dos  quartro  ventos   

Nos vanmos fazer fantoxes 

Godofredo dudu Mrata Linda Breda Pico e Dico e Zico 

A perofsoura leo uma estoria 

E foi jira. 

Explorando o ar 

 

tamus a   vere     çu ar  tãe peso 

tamus 

Nos fomos lá perafora apanhamos áre. 

Fomos ao labratorio e aprendemos o a rae. 

Nos medimos o balão. 

Nos coputador como ler e escrver. 

Ler é divertido e aprender é muito lindo. 

A nósa escola é linda e a  nósa profesora alxadra é muita bonita. 

Os alonos são muitos divertido. 

Os alonos são 20 alonos. 

A profsora fas coisas ingraçadas. 

A profsora daniela e a profsora jeçica fizerão um blog. 

Á tarde fasemos a claçe di hojo. 

A jeçicsa tira fotografas aos alonos. 

 

O Miguel e o Tomás escrver um teisto 

A  Iara e a Madalena 

Os fataticos nos vazemos muitas divetidas vai á escola secola 

gogs   do    psages    para      fazer    cotas. 

Gostdu   a 

Nos fisemos uma atividade no tonel de 

Nos  fisemos obejetos para todos poram no tonel de veto. 

Eu e a    Luciana  posetos   papel  no tonel de  vnto. 

A Ivone  e o Afonso    meterao 

A  Érica  e a Soraia meterão no tonel de veto obejetos. 

O  Luis  e  a  Ema   meterão o 

Olá nos somos a torema do ano primaio c. 

A Daniela rodrigus crio o blog 

Nos criamo o blog para mostra anósa familia as atividads que nos fazemos na sala da 

torema. 

Somos oma torema divetida e trabaidoa.  

gostamos de trabaiare em iquipa iajodar osotos. 

Somos oma torema onida e poiso somos fatasicos. 

Espero quegosten do noso blog.  

Podem por comentarios e podem por ver as fotografias. 

 se estiferem uma dovidas ou uma josjetes e tambem podem por mensases   
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Atividade 6: À descoberta das mudanças de estado físico 

 

Question 

Number 

 
Question Correct Answers Players Answer 

Correct / 

Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. AF ...derreteu. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. AL ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. DU ...derreteu e congelou. Correct 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. EM ...derreteu. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. ER ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. GA ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. GU ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. IV ...derreteu e congelou. Correct 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. JO ...derreteu e congelou. Correct 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. LH ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. LC ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. ML ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. LU ...derreteu e congelou. Correct 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. LS ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. MA ...derreteu. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. MR ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. MI ...derreteu e congelou. Correct 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. SO ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. TO ...congelou. Incorrect 

1 
 Verificámos que a 

manteiga... 
...derreteu e congelou. IA ...derreteu. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. AF ...congelou. Correct 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. AL ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. DU ...não aconteceu nada. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. EM ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. ER ...não aconteceu nada. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. GA ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. GU ...congelou. Correct 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. IV ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. JO ...congelou. Correct 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. LH ...derreteu. Incorrect 
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2  Verificámos que o leite... ...congelou. LC ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. ML ...derreteu. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. LU ...congelou. Correct 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. LS ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. MA ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. MR ...derreteu. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. MI ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. SO ...derreteu e congelou. Incorrect 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. TO ...congelou. Correct 

2  Verificámos que o leite... ...congelou. IA ...derreteu e congelou. Incorrect 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. AF ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. AL ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. DU ...derreteu e congelou. Incorrect 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. EM ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. ER ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. GA ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. GU ...derreteu e congelou. Incorrect 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. IV ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. JO ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. LH ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. LC ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. ML ...congelou. Incorrect 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. LU ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. LS ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. MA ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. MR ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. MI ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. SO ...não aconteceu nada. Correct 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. TO ...derreteu e congelou. Incorrect 

3 
 Verificámos que o álcool 

etílico... 
...não aconteceu nada. IA ...não aconteceu nada. Correct 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. AF ...congelou. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. AL ...derreteu e congelou. Correct 
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4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. DU ...derreteu e congelou. Correct 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. EM ...derreteu. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. ER ...derreteu. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. GA ...derreteu. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. GU ...congelou. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. IV ...derreteu e congelou. Correct 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. JO ...derreteu e congelou. Correct 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. LH ...congelou. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. LC ...derreteu e congelou. Correct 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. ML ...congelou. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. LU ...derreteu e congelou. Correct 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. LS ...congelou. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. MA ...derreteu. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. MR ...congelou. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. MI ...derreteu. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. SO ...derreteu. Incorrect 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. TO ...derreteu e congelou. Correct 

4 
 Verificámos que o 

chocolate... 
...derreteu e congelou. IA ...derreteu. Incorrect 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. AF ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. AL ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. DU ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. EM ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. ER ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. GA ...derreteu e congelou. Incorrect 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. GU ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. IV ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. JO ...derreteu. Incorrect 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. LH ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. LC ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. ML ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. LU ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. LS ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. MA ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. MR ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. MI ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. SO ...não aconteceu nada. Correct 
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5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. TO ...não aconteceu nada. Correct 

5  Verificámos que a farinha... ...não aconteceu nada. IA ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. AF ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. AL ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. DU ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. EM ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. ER ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. GA ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. GU ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. IV ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. JO ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. LH ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. LC ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. ML ...congelou. Incorrect 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. LU ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. LS ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. MA ...congelou. Incorrect 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. MR ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. MI ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. SO ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. TO ...não aconteceu nada. Correct 

6  Verificámos que o sal... ...não aconteceu nada. IA ...não aconteceu nada. Correct 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. AF ...derreteu e congelou. Correct 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. AL ...derreteu e congelou. Correct 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. DU ...derreteu e congelou. Correct 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. EM ...não aconteceu nada. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. ER ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. GA ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. GU ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. IV ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. JO ...derreteu. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. LH ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. LC ...derreteu e congelou. Correct 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. ML ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. LU ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. LS ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. MA ...não aconteceu nada. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. MR ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. MI ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. SO ...congelou. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. TO ...derreteu. Incorrect 

7  Verificámos que a água... ...derreteu e congelou. IA ...congelou. Incorrect 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

AF 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

AL 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

DU 

Nenhumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Incorrect 
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8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

EM 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

ER 

Nenhumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Incorrect 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

GA 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

GU 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

IV 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

JO 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

LH 

Nenhumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Incorrect 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

LC 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

ML 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

LU 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

LS 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

MA 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

MR 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

MI 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

SO 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

TO 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 

8 

 O que é que podemos 

concluir quando se varia a 

temperatura? 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

IA 

Algumas substâncias 

alteram o seu estado 

físico. 

Correct 
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Atividade 8: Blog “Os fantásticos” 
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Atividade 11: Vamos conhecer alguns animais 
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Atividade 13: À descoberta do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo 
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TO 
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SO 

JO 
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ÉR 

IA 



 

333  

 

MA 

AF 



 

334  

 

AL 

ML 



 

335  

 

EM 

MI 



 

336  

 

DU 

MR 



 

337  

 

LH 

LC 



 

338  

 

LS 



 

339  

 

GA 

LU 



 

340  

 

GU 

TO 



 

341  

 

SO 

JO 



 

342  

 

ER 

IA 



 

343  

 

MA 

AF 
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AL 

ML 



 

345  

 

EM 

MI 



 

346  

 

DU 

MR 
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Atividade 14: À descoberta das características do pintainho 
 

LS 

IV 



Quais as características do pintainho? https://docs.google.com/forms/d/1MczWCuPrnBeuQ8yzlhPt-AX_j1K7... 

1 de 42 29/05/2018, 16:04 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI 



Quais as características do pintainho? https://docs.google.com/forms/d/1MczWCuPrnBeuQ8yzlhPt-AX_j1K7... 

2 de 42 29/05/2018, 16:04 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GU 



Quais as características do pintainho? https://docs.google.com/forms/d/1MczWCuPrnBeuQ8yzlhPt-AX_j1K7... 

3 de 42 29/05/2018, 16:04 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA 



Quais as características do pintainho? https://docs.google.com/forms/d/1MczWCuPrnBeuQ8yzlhPt-AX_j1K7... 

4 de 42 29/05/2018, 16:04 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA 



Onde é que eu vivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de nascer preciso de 

calor durante os meus 

primeiros dias de vida, porque 

ainda não consigo regular a 

minha própria temperatura 

corporal. 

Podes transmitir-me 

calor através de uma 

lâmpada. 

 

Passados dois meses 

podes colocar-me ao ar 

livre. 



O que é que eu como? 

 

 

Nas primeiras horas 

depois de nascer 

não como nada. 

Do 1.º dia até há 

3.ª semana  

como ração  

de iniciação. 

Depois da 3.ª 

semana começo a 

comer a ração 

de crescimento. 

Grãos de 

cereais, 

sementes e 

frutos, raízes, 

banha, milho, 

soja, entre 

outros 

derivados.  

Proteína 18% 

Fibra 3,8% 

Matéria 

Gorda 3,5% 

 

Proteína 16% 

Fibra 3,4% 

Matéria Gorda 

3,9% 

Não te esqueças que preciso de água, desde o 1.ºdia! 
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Question 
Number 

Question 
Correct 
Answers 

Players Answer 
Correct / 
Incorrect 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 AF 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 AL 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 DU 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 EM 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 ER 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 GA 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 GU 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 IA 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 IV 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 JO 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 LC 28 Incorrect 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 LH 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 ML 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 LS 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 MA 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 MR 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 
 

 
Miguel 21 Correct 
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1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 SO 21 Correct 

1 
Quantos dias demora um 
pintainho a desenvolver-se 
dentro do ovo até nascer? 

21 TO 21 Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

AF 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

AL 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

DU 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

EM 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

ER 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

GA 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

GU 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

IA 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

IV 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

JO 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

LC 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

LH 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

ML 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

LS 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

MA 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

MR 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

Miguel 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

SO 
Pele com 
penas 

Correct 

2 
Qual é o revestimento do 
pintainho? 

Pele com 
penas 

TO 
Pele com 
penas 

Correct 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. AF Nada. Correct 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. AL Nada. Correct 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. DU Ração. Incorrect 
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3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. EM Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. ER Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. GA Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. GU Nada. Correct 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. IA Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. IV Couves. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. JO Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. LC Nada. Correct 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. LH Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. ML Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. LS Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. MA Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. MR Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. Miguel Nada. Correct 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. SO Ração. Incorrect 

3 
Depois de nascer, o que é 
que o pintainho come na 
primeira hora? 

Nada. TO Ração. Incorrect 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

AF 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

AL Couves. Incorrect 
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4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

DU 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

EM 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

ER 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

GA 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

GU 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

IA 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

IV 
Ração de 
crescime
nto. 

Incorrect 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

JO 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

LC 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

LH 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

ML 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

LS Couves. Incorrect 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

MA 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

MR 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

Miguel 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

SO 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

4 
Do 1.º dia até há 3.ª 
semana o que é que o 
pintainho come? 

Ração de 
iniciação. 

TO 
Ração de 
iniciação. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

AF 
...ração 
de 

Correct 
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crescime
nto. 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

AL 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

DU 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

EM 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

ER 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

GA 
...ração 
de 
iniciação. 

Incorrect 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

GU 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

IA 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

IV 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

JO 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

LC 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

LH 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

ML 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

LS 
...ração 
de 
iniciação. 

Incorrect 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

MA 
...ração 
de 

Correct 



 

360 
 

crescime
nto. 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

MR 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

Miguel 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

SO 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

5 
Depois da 3.ª semana o 
pintainho já pode comer... 

...ração de 
crescimento. 

TO 

...ração 
de 
crescime
nto. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. AF 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. AL 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. DU 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. EM 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. ER 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. GA 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. GU 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. IA 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. IV 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. JO 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. LC 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. LH 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. ML 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. LS 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. MA 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. MR 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. Miguel 
...de 
calor. 

Correct 

6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. SO 
...de 
calor. 

Correct 
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6 
Quando o pintainho nasce 
ele precisa... 

...de calor. TO 
...de 
calor. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

AF 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

AL 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

DU 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

EM 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

ER 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

GA 
Dentro de 
um 
caixote. 

Incorrect 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

GU 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

IA 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

IV 
Com 
palha à 
sua volta. 

Incorrect 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

JO 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

LC 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

LH 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

ML 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

LS 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

MA 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

MR 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

Miguel 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 
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7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

SO 
Com uma 
lâmpada. 

Correct 

7 
Como é que podemos 
transmitir calor ao 
pintainho? 

Com uma 
lâmpada. 

TO 
Dentro de 
um 
caixote. 

Incorrect 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

AF 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

AL 

Continua 
em 
ambiente 
quente. 

Incorrect 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

DU 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

EM 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

ER 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

GA 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

GU 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

IA 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

IV 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

JO 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

LC 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

LH 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

ML 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

LS 

Continua 
em 
ambiente 
quente. 

Incorrect 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

MA 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 
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8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

MR 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

Miguel 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

SO 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

8 
Passados dois meses onde 
é que o pintainho se 
encontra? 

Pode ir para 
o ar livre. 

TO 
Pode ir 
para o ar 
livre. 

Correct 

      

      

      

      

      
 



Anexo 5 - Respostas das crianças ao inquérito por questionário sobre o 
grau de satisfação



Atividade 3: ClassDojo, como estive hoje?

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco
XGosto 
muito

Recurso utilizado

gosto pouco muito
XAdoro

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto
XGosto 
pouco

Gosto 
muito

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco
XGosto 
muito



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco
XGosto 
muito



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto
XGosto 
pouco muito

gosto pouco
XGosto 
muito



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro

Recurso utilizado Gostas de 

lassDojo ?

gosto pouco
XGosto 
muito

gosto pouco
XGosto 
muito



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco
XGosto 
muito

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco
XGosto 
muito

gosto
XGosto 
pouco muito

Recurso utilizado Gostas de marcar o 

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco
XGosto 
muito

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro

Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro



Recurso utilizado

lassDojo ?

gosto pouco muito
XAdoro

gosto pouco muito
XAdoro



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:IV_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:LU_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.

Atividade 4: Sabes tudo sobre a primavera?



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:MA_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:GA_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:LH_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:ML_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:MR_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:AL_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XNão gosto Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

X Sinto-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:TO_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XNão gosto Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:DU_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XNão gosto Gosto muito

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

X Sinto-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:AF_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XNão gosto Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

X Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:SO_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XNão gosto Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

X Sinto-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:JO_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:IA______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:EM_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

Sinto-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:MI_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:ER_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:GU_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot sobre a primavera

Nome:LU_______________________________________________ Data:10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Não gosto XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:LC_______________________________________________ Data: 10/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:TO_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:DU_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.

Atividade 6: À descoberta das mudanças de estado físico



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:AL_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:GU_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:MA_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:ML_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:LS_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:LH_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:LC_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:LU_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:ER_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto pouco Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:AF_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:MR_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:SO_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto pouco Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:JO_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

Sinto-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:IA_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Ficha de registo mudanças de estado físico

Nome:MI_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:  GA_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:LH_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:IA_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:ML_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:ER_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:LS_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:GA_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:LC_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:EM_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:AF_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:MR_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:LU_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:IV_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:DU_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:GU_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:TO_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

X Sinto-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:JO_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:MA_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:MI_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Questionário mudanças de estado físico

Nome:SO_______________________________________________ Data:17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XNão gosto

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

X Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:IA_______________________________________________ Data: 17/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:ER_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto pouco Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

X Sinto-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:DU_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade.



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:EM_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:LH_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGosto muito Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:LS_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:ML_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:JO_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XNão gosto Gosto muito Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

X Sinto-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

X Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:AL_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Não gosto XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

Sinto-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:LC_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Não gosto XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:IV_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Não gosto Gosto muito XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

Sinto-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:GU_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Não gosto XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:MR_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Não gosto XGosto muito Adoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

Sinto-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:LU_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:AF______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:TO_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

-me 
pensativo

Sinto-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:SO_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:MA_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:IA_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Atividade: Kahoot mudanças de estado físico

Nome:MI_______________________________________________ Data:18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

Não gosto XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me
feliz

X Sinto-me 
pensativo

X Sinto-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

Sinto-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 

Nome:GA_______________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

3. Pinta a estrela de acordo com a tua avaliação da realização da atividade. 



Kahoot vs Google Formulários
Nome:MI_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:SO_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:GA_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:MA_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:IA_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:DU_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:EM_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:ER_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:JO_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:LH_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:LS_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:MR_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:LU_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:IV_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:AF_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:TO_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:GU_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:AL_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:LC_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:ML_________________________________________________ Data: 18/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:MR_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:SO______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Atividade 8: A procurar, a procurar diferentes plantas vamos encontrar



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:EM_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:GU______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

V Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:ER_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:LU______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:IV_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:DU______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:GA_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:ML______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:TO_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

X Sinto-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:AL______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:IA_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

Sinto-me 
aborrecido

Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:JO______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:MI_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

X Sinto-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:IA______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:MA_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:LC______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro papel

Nome:LU_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:EM_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:DU______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:ML_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:AL______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:ER_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:LU______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:LH_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:JO______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:TO_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:GA______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:MA_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:SO______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:MI_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

X Sinto-me 
aborrecido

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:IA______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:MR_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:LC______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:LU_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:IV______________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Sinto-me 
feliz

-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Caça ao tesouro digital

Nome:GU_____________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XAdoro

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Caça ao tesouro em papel vs digital
Nome:LU_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:IV_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:IA_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:ML_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:MI_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:GA_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:MA_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:LH_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:LS_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:TO_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:LC_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:JO_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:AL_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:SO_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:GU_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:DU_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:MR_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?

Nome:EM_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



Nome:ER_________________________________________________ Data: 24/04/2018

1. Assinala a opção. Qual a atividade que gostaste mais?



QRcodes

Nome:EM______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Eu gostei de mexer o tablet.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:LH______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Posso utilizar o tablet.________________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Atividade 9: Tantas plantas diferentes



QRcodes

Nome:GA______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? As professoras esforçaram-se. _______________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:LS______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Gostei de usar o tablet._______________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:MI______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco XGostei muito Adorei

Porquê? Gosto de tirar fotografias.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:GU______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Adorei usar o tablet.________________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:MA______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Gosto do tablet.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:SO______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Fiquei a saber mais coisas sobre a batata. _______________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

X Sinto-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:LU______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco XGostei muito Adorei

Porquê? Gosto de usar o tablet.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:MR______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco XGostei muito Adorei

Porquê? Posso utilizar o tablet.________________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:ML______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Foi divertido.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:AL______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Gosto de usar o tablet._______________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:JO______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Gosto de animais.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:IA______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Posso usar o tablet.________________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:IV______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? É muito divertido.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

X Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:DU______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Gostei de usar o tablet._______________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:TO______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Porque usei o tablet.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:LC______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Gostei de usar o tablet._______________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

X Sinto-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



QRcodes

Nome:AF______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

pouco muito XAdorei

Porquê? Foi divertido.__________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

X Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso

Nome:ER______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de usar os QRcodes?

XGostei pouco muito Adorei

Porquê? É muito chato.________________________________________

2. Assinala a opção. Como te sentiste ao usar QRcodes?

-me 
feliz

Sinto-me 
pensativo

-me 
triste

-me 
divertido

-me 
com medo

X Sinto-me 
aborrecido

-me 
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:AF________________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi divertido.____________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

X Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_LU______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco XGostei muito
Porquê? Gosto de jogar tangram.______________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Atividade 10: Formar figuras com o tangram



Atividade: Tangram

Nome:MA_______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto de matemática._____________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_GU______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Gosto de tangram.______________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:LS________________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto de usar o computador._______________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_SO______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Porque usámos o computador._______________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:GA________________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _As professoras esforçaram-se.______________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_MI______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Montei peças grandes._____________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:IV________________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito ei
Porquê? _É muito divertido.________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_LH______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco XGostei muito
Porquê? Gostei de fazer bonecos. ____________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:IA_______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque gosto das formas geométricas. _______________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_MR______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco XGostei muito
Porquê? Gosto de jogar.______________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:JO________________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto de fazer formas._____________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_AL______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Gosto muito dos computadores._______________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:EM______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Eu gostei  porque fiz um puzzle no computador.________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_TO______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Porque usei o computador. _________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:DU________________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque usei o computador.__________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_ML______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Porque eu gosto de montar coisas no computador. __________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Tangram

Nome:LC________________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei de usar o computador. ____________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_ER______________________________________________ Data: 08/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

XGostei pouco Gostei muito
Porquê? É muito chato._____________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização a atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

X Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: B.I. animal

Nome:_MA____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _É giro.__________________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Foi giro._________________________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _É giro.___________________________ _______________________
________________________________________________________________

Atividade 11: Vamos conhecer alguns animais!



Atividade: B.I. animal

Nome:_MI____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque consegui fazer tudo._________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Fui ao CIEC ver o que os animais faziam. _____________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Eu gostei ________________________________________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_SO____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? Porque o Gabriel carregou e fez um quadrado com o rato. __________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Porque colocamos a peça e vimos cobras, ratos e rãs.______________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _O computador é mais divertidos, no papel é só escrever e eu não 
gosto.________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_EM____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto de mexer nos computadores._______________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de encontrar o animal e inserir as tábuas, e depois ver._______
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Gostei, podemos carregar nas opções e podemos adivinhar.________



Atividade: B.I. animal

Nome:_IA____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi divertido._____________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Porque aprendemos._______________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Porque assim vemos os animais.______ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_JO____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

Não gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi fixe.___________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

Não gostei pouco muito XAdorei

Porquê? _É genial.________________________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Escrever é uma seca._______________________________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_DU____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque fiquei a saber que os animais têm pele diferente.___________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? Porque fiquei a saber que os animais têm picos. A máquina do CIEC 
leu por nos, em vez de sermos nós a ler.____________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _ Porque é mais fácil. ____________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_GA____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _As professoras esforçaram-se._____________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Porque ouvi a informação. ___________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _É mais difícil._____________________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_ML____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque gosto de mexer no computador.________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gosto de encontrar coisas._________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Gosto de fazer coisas no computador._________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_ER____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque é muito divertido._______________________________
____________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Porque é muito divertido.____________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Porque é mais divertido._____________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_LH____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei de escrever em conjunto e de apresentar os animais.________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de ver os animais____________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Porque é divertido.__ _____________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_AL____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei de usar. ___________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Eu gostei de ver os animais__________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Foi divertido._____________________________________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_AF____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

XNão gostei pouco muito Adorei
Porquê? _Ficámos atrasados._________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

X Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Foi muito divertido.________________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Porque não gostei de fazer no computador.______________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_MR____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi divertido.____________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Tínhamos muitas coisas divertidas.____________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Tínhamos muitas coisas para fazer._____ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_LC____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque não gosto de fazer com lápis. __________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? Vi o que os animais têm de mais importante. ____________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _ Porque é mais divertido.___________________________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_LU____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco XGostei muito Adorei
Porquê? _Gosto de usar o computador.________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei Gostei pouco XGostei muito Adorei

Porquê? _Tinha muitas coisas que eu gosto de fazer. ______________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Eu gosto de responder a perguntas. __________________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_LS____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto de explorar coisas no computador.______________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco Gostei muito XAdorei

Porquê? _Gosto de descobrir coisas novas.____________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _É giro e mais fácil usarmos o computador, e mais rápido.__________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_IV____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi divertido.______________ _______________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei pouco Gostei muito XAdorei

Porquê? _Adorei ver os animais._____________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Foi divertido e adorei quando vi os animais. ____________________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_GU____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? _Gostei de usar o computador.________________________________
_______________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei Gostei pouco muito X Adorei

Porquê? _Porque gostei de ver os filmes. _____________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Gostei de assinalar as coisas que estavam no computador._________
________________________________________________________________



Atividade: B.I. animal

Nome:_TO____________________________________________ Data: 15/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade dos animais no computador?

ei pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? _Gosto de trabalhar com a Lara._____________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de ir ao CIEC ver as informações dos 
animais?

ei Gostei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de ver as imagens.___________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de realizar o B.I. 
animal?

Porquê? _Porque gostei de fazer o jogo no computador.___________________
________________________________________________________________



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:TO_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei Gostei pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Porque gosto muito. ________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

X Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:LU_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei Gostei pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Gosto de aprender. _________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Atividade 12: Vamos visitar outra Quinta!



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:GU_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? Gostei de jogar.____________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:LC_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Adorei os animais da quinta. ________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:IV_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? É divertido observar os animais. __________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

X Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:LH_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? Gostei de ver os animais e os tesouros deles. ___________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:AL_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? É divertido.____________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:ML_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Eu gostei porque gosto de jogar jogos novos. ____________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:MA_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? É giro. ________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:EM_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? Eu gostei muito. _________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:IA_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? Porque as imagens viram. ___________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:MI_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque fazia barulho. ________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:JO_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? É fantástico. ________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:GA_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? As professoras esforçaram-se. ________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:MR_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco XGostei muito ei
Porquê? Foi divertido.____________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:AF_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi muito divertido. ________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:SO_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? Eu senti-me muito feliz. _____________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:DU_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? O jogo é fixe. _________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Jogo da memória no Scratch

Nome:ER_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? É muito divertido.__________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:LS_______________________________________________ Data: 21/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste do jogo da memória?

gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto muito do jogo da memória. ___________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao jogar?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_GU____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei dos computadores.___________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de ver o pintainho e de escrever.________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Eu gosto de preencher as fichas no papel. _______________________
________________________________________________________________

Atividade 14: À descoberta das características do pintainho



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_LH____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gost muito e adorei preencher.________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de pintar o pintainho e da sua cor._______________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Eu gostei muito de pintar o pintainho__________________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_AF____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? Foi divertido. ______________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de tocar na comida do pintainho e gostei muito de escrever.___
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Porque foi divertido.________________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_ML____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto de fazer coisas nos computadores._______________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de pintar o pintainho da sua cor._______________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Gostei de assinalar a cruz e de pintar o pintainho. Não gosto de fazer 
no computador porque o rato foge.__________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_TO____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei de registar com o computador.__________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de ver o pintainho e porque escrevi.____________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Eu gosto de escrever à vontade.______ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_ER____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

XNão gostei pouco muito Adorei
Porquê? _É chato.___________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

X Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

XNão gostei pouco muito Adorei

Porquê? _É chato, porque escrevo.____________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _É melhor consigo escrever à vontade.__________________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_MA____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi divertido._____________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? Foi divertido._____________________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _ Foi divertido.___________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_MI____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei de jogar no computador._____________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Porque é muito divertido. ___________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Eu gosto muito de divertir.___________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_SO____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _É uma atividade muito divertida._____________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de tocar no pintainho. Foi divertido chegar ao registo através 
dos tablets. Não tive tempo de pintar o pintinho, mas gostei de escrever.____

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Gostei de clicar nas bolinhas._________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_LS____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei de usar os computadores,é mais fácil.____________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de ver o pintainho e gosto de preencher coisas._____________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Eu gosto de fazer questionário.________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_DU____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Tinha respostas muito interessantes._________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de ver o pintainho, é fácil, mas demora tempo a fazer.______
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Tinha muitas respostas. _____________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_IV____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _É divertido._______________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _É  divertido e aprendemos coisas novas.________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Foi divertido e adoro quando sei coisas novas.__________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_LC____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei de estar nos computadores.____________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Gostei de pintar o pintainho._________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _No computador podemos usar o rato e na folha temos de escrever.___



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_JO____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Foi fixe.___________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _Foi giro.________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Porque uso o computador. _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_GA____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Para aprender novas coisas.__________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco muito XAdorei

Porquê? _É divertido. ______________________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _ É divertido. ______________________________________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_AL____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Eu adorei usar.____________________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei XGostei pouco muito Adorei

Porquê? _Foi um bocadinho divertido._________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Eu gosto de usar o computador. ______________________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_IA____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gostei dos computadores.___________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco XGostei muito Adorei

Porquê? _Gostei de escrever._________________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Gostei de fazer no computador._______________________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_EM____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque tínhamos de adivinhar. _______________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei pouco XGostei muito Adorei

Porquê? _Achei divertido, adoro pintainhos. Gostei de ver o pintainho na folha e 
de escrever._______________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _Senti-me bem a usar.________________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_MR____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco XGostei muito Adorei
Porquê? _Gostei de usar o computador.________________________________
_______________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei XGostei pouco muito Adorei

Porquê? _Não foi muito divertido.____________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _É mais divertido.___________________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Quais as características do pintainho?

Nome:_LU____________________________________________ Data: 29/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste de registar as ideias prévias no computador?

ei pouco XGostei muito Adorei
Porquê? _Gostei de usar o computador.________________________________
________________________________________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste ao usar o computador?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

3. Assinala a opção. Gostaste de registar os dados da observação na folha 
de registo?

ei XGostei pouco muito Adorei

Porquê? _Não foi muito divertido._____________________________________
________________________________________________________________

4. Assinala a opção. Numa próxima vez como gostavas de fazer o registo 
da atividade?

Porquê? _É  mais divertido.__________________ _______________________
________________________________________________________________



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:LS________________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Posso responder às perguntas e ver se estou certo._______________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_LH______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? É divertido responder às perguntas e ver logo as respostas.___________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:SO_______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Gosto de ver as perguntas no tablet.________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_MI______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Porque eu acertei a todas as perguntas e gostei de jogar. __________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:ER________________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _É mais divertido porque posso saber se está certo ou errado. ________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

X Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_GA______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? É divertido responder às perguntas.___________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:AL________________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Responder é divertido._____________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_DU______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? As perguntas sõ divertidas e rápidas para ver se estivemos atentos na 
aula ou não.______

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

Senti-me
feliz

X Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:EM______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Podemos adivinhar e aprender sobre as coisas. ___________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_TO______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Gostei de responder às perguntas no tablet.______________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:JO_______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _As perguntas são animadas. _____________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_AF______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Gosto de responder às perguntas no tablet.___________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:ML_______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _É divertido responder às perguntas._______________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_LC ______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Da as respostas e é divertido._______________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:IV______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Porque é divertido e ajuda a responder. ________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_IA______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco Gostei muito XAdorei
Porquê? Gostei das perguntas eram divertidas. _______________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:MR_______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco XGostei muito Adorei
Porquê? _É muito divertido.__________________________________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso

Nome:_MA______________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

pouco XGostei muito Adorei
Porquê? Era giro e divertido.______________________________ __________

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso



Atividade: Kahoot sobre características do pintainho

Nome:GU________________________________________________ Data: 20/05/2018

1. Assinala a opção. Gostaste da atividade?

ei Gostei pouco muito XAdorei
Porquê? _Eu gosto muito dos computadores, e gosto de jogar kahoot. _______

2. Assinala a(s) opção/opções. Como te sentiste na realização da atividade?

X Senti-me
feliz

Senti-me
pensativo

Senti-me
triste

Senti-me
divertido

Senti-me
com medo

Senti-me
aborrecido

Senti-me
ansioso e 
nervoso
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Anexo 6 – Respostas das crianças ao inquérito por entrevista, na fase final do Pi 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: GA______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador e quadro interativo________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
X Telefonar 
□ Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Vou ao google, aos QR codes, ao kahoot, faço questionários na sala de aula e vejo o BI 
animal.______________________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
X Irmãos 
X Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
X Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Queria voltar a fazer a caça ao tesouro. Gostava de ver filmes, e mostrar mais vezes o blog. 
_______________________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: ER______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Tablet e telemóvel ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias) 
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□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
X Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Vou ao blog, vou ver vídeos. Para ligar o kahoot. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
X No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
X Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
X Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Com o tablet podíamos fazer QR codes para aprender mais informações. No computador fazer uma 
aplicação e criar um kahoot. No telemóvel podíamos fazer um filme para mostrar aos pais.________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LH______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador e tablet________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
□ Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
□ Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
X Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
X Telefonar 
□ Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: Professora___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Vou ver o blog e jogar no kahoot.________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
X No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
X Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Para escrever uma história no computador.______________________________________________ 
  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: JO______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, tablet, telemóvel e consola._______________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
□ Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: _casa dos avós.________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professor.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Ver vídeos, jogar jogos. Para ir ao blog e à ClassDojo.______________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
X Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
X Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
□ ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Escrever mais textos no computador sobre o blog. Criar um kahott, por exemplo, cadaum faz um texto 
e as perguntas para o kahoot. _________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LU______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, Tablet, telemóvel e consola.______________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
□ Mãe/Pai 
□ Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
X Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
X Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
X Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professora.__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Para ouvir músicas e jogar jogos, como o 
kahoot.______________________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
X Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
X Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco XGosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
□ ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Gostava de usar o telemóvel, por exemplo, para jogar jogos que tenhamos de passar níveis. 
_______________________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LU______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
X Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
X Mandar mensagens 
X Telefonar 
X Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
X Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
X Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Pesquisar coisas, ver filmes, vou ao blog, jogo no kahoot e para fazer a caça ao 
tesouro._____________________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
XOutras, diz quais: Para jogar.__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador e tablet_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador e tablet______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

X Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Ver mais coisas no youtube. Usar o kahoot para aprender mais.______________________________ 
  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: TO______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
XOutras, diz quais: _E m casa da avó uso o tablet e o telemóvel._______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias) 
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□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
X Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
X Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: _Para jogar.__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
X Na biblioteca 
X No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
X Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
X Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: Com a professora Jéssica e Daniela._______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Jogos, ver filmes e ver bonecos.__________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
X No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
X Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
XOutras, diz quais: Avós_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: A ClassDojo para pôr os comportamentos.__________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
X Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
XOutras, diz quais: _Colocar os nossos trabalhos para os pais verem.____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
 

541 

21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Podíamos fazer trabalhos com o youtube, o que não sabemos íamos ao youtube ver. Nós podíamos 
juntar grupos de 4, um ia com o telemóvel fazer percursos com o ori-gami. _____________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: DU______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
X Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
X Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: _Para jogar e ver vídeos em inglês.________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X No carro 
X Em casa 
X Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Instalar jogos e pesquisar coisas.________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
X Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) No tablet e no quadro interativo______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _Telemóvel_____________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Ir buscar o material (computadores e tablet) e fazer coisas divertidas, pesquisar o trabalho da minha 
mãe que é na Golegã, ver de onde vem a água, como se faz o papel, ver outras plantas com o ori-gami. 
Com o blog podíamos estar todos nos tablets e íamos vendo o blog, ao mesmo tempo que 
conversávamos sobre ele.  

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: EM______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, tablet e telemóvel ______________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
□ Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Instalar jogos e ver vídeos. ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: Professoras__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Várias coisas, como investigar.__________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: Para aprender, por exemplo, coisas sobre os pintainhos._________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
XOutras, diz quais: _Para adivinhar e aprendermos.___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Podíamos fazer um texto sobre animais e uma dúvida da Linda no youtube. A dúvida podia ser como 
se joga no kahoot. No blog podíamos fazer um texto sobre nós. ______________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: MA______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais:Jogar e ver vídeos._____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professora__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Jogar. Na escola costumo ir ao kahoot, ver vídeos, para jogos e ir ao blog._________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: Para me divertir.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
X Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Jogar jogos sobre outras coisas, mas muito divertidos.______________________________________ 
  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: AF______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: _Para jogar e para escrever.______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
X Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: __Professora__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Pôr jogos novos._____________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
X Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Podíamos fazer outro jogo no kahoot, sobre os frutos. Com o ori-gami podíamos fazer um que fosse 
surpresa.__________________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: IV______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Telemóvel e o tablet________________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
X Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
□ Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Para me divertir e aprender._____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
□ Em casa 
□ Na escola 
X Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

X Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professoras__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Para ir ao blog._______________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
X Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
X Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Tablet_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Gostava que um de cada vez fizesse o kahoot e o que ganhasse recebia pontos na ClassDojo. 
_______________________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: LC______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador e tablet________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: _Jogar e fazer textos.___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: __Professora_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Ver vídeos, ouvir músicas e jogar jogos. Ir ao blog, jogar no kahoot e aceder à ClassDojo._________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
X Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
X Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: __Para aprender.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Jogar outros jogos no tablet. Construir mais frases no computador._________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: AL______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, tablet e telemóvel_______________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Jogar_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professora__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Vejo filmes. Costumo ir à ClassDojo e jogar no kahoot._______________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: _Marcar pontos no comportamento._______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
□ Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
XOutras, diz quais: _Para aprender e jogar._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador e tablet_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Gostava de fazer uma flor com o tablet. Usar o kahoot para jogar e trabalhar sobre os animais. 
_______________________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: SO______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
□ Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: _Para jogar.___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professoras__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Ver vídeos e jogar.____________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
□ Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
□ Para jogar 
X Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: __Para aprender coisas._________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
XOutras, diz quais: Escrever os textos e jogar ao jogo do peixe, a reta numérica.___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim   □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _ Computador _____________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos. X Sim    □Não 
Se sim, em que dispositivo(s) _ Computador _____________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Uma princesa tinha de descobrir um caminho para o castelo no computador. 
_______________________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: GU______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
X Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: _Casa de amigos.______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
X Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
X Sempre (todos os dias) 
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□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: _Instalar jogos, ver vídeos e jogar.________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

X Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Pesquisar coisas e jogos. Aceder à ClassDojo, ir ao blog e kahoot._______________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
X Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: Para ver as publicações no blog. Na ClassDojo para mudar de boneco. Fazer a caça ao 
tesouro._____________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Temas novos no kahoot. Aprender coisas novas. Fazer jogos diferentes com os temas que já 
aprendemos.______________________________________________________________________ 

  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: MA______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, tablet, telemóvel e consola_________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
□ Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
X Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
X Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Ir ao youtube e jogar jogos. Para ir ao kahoot, ori-gami e ClassDojo._____________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
□ Ouvir música e/ou ver filmes 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
X Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco XGosto muito □Adoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco XGostei 

muito 
□Adorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Gostava de fazer mais vezes o kahoot e o ori-gami. Jogar jogos para aprender coisas._____________ 
  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: MI______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
□ Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
X Só sei alguns, quais? Computador, tablet e consola________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
□ Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Jogar e ver vídeos._____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professora___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Para ver vídeos e jogar. Ir à ClassDojo e ao blog.___________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
□ Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: __Marcar o comportamento_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

X Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
□ Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Jogar um jogo de sopa de letras no computador.___________________________________________ 
  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: IA______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
□ Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: _Jogar e fazer frases.___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
□ Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
X Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

□ Amigos 
□ Outros familiares  
XOutras, diz quais: _Professoras__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
□ Frequentemente (dia sim, dia não) 
X Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Ver vídeos, jogar jogos. Ir ao blog e à ClassDojo.____________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
X Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: __Para brincar._______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
X Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador_____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  X Sim  □ Não 
Se sim, em que dispositivo(s) Computador______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

X Sinto-me 
feliz 

 

□ Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
□ Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Usar os QR codes para lermos histórias ou textos._________________________________________ 
  



Entrevista sobre recursos digitais 

Nome: ML______________________________________________________________________________ 

 

Responde às seguintes questões: 
1. Que tipo de dispositivo costumas usar? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Se não usas nenhum passa para a questão 5. 
2. Sabes ligar e desligar os dispositivos que usas corretamente? 
X Sim, sei todos.  □ Não, não sei nenhum.      
□ Só sei alguns, quais? ________________________________________ 
3. Se usas algum dos dispositivos anteriores, em que locais costumas usar? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ Na escola 
□ No recreio 
□ No carro 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais destes dispositivos usas na sala da turma? 
X Computador 
X Tablet 
□ Telemóvel 
□ Consola 
X Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Qual/Quais destes dispositivos tens em casa? 
X Computador 
X Tablet 
X Telemóvel 
X Consola 
□ Quadro interativo 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Se não tens nenhum passa para a questão 9. 
6. De quem são os dispositivos (tablet, computador, consola ou telemóvel) que tens em casa? 
X Mãe/Pai 
X Meu/Minha 
□ Irmãos 
□ Outros familiares  
□ Amigos  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7. Com que frequência usas estes dispositivos? 
□ Sempre (todos os dias) 
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X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
8. Em que situações já usaste estes dispositivos (telemóvel, computador ou tablet)? 
□ Para falar com amigos/família 
X Tirar fotografias 
□ Filmar 
□ Mandar mensagens 
X Telefonar 
□ Fazer videochamada 
XOutras, diz quais: Jogar, fazer contas e inventar jogos.________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Já alguma vez foste à internet? 
X Sim  □ Não 

Se nunca foste passa para a questão 14. 
10. Em que locais é que usas a internet? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
□ No carro 
X Em casa 
□ Na escola 
□ Na casa de amigos 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
11. Com quem costumas aceder à internet? 
X Mãe/Pai 
□ Sozinha/(o) 
□ Irmãos 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 

X Amigos 
□ Outros familiares  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. Com que frequência usas a internet? 
□ Sempre (todos os dias) 
X Frequentemente (dia sim, dia não) 
□ Raramente (uma vez por semana) 
□ Nunca 
13. O que é que costumas fazer na internet? 
_Costumo ver vídeos e coisas engraçadas.  Para tirar fotografias (os QR codes). 
______________________________________________________________________________ 
 
Depois de observares alguns recursos digitais, tais 

como ClassDojo, Kahoot, youtube, Ori-gami, Blog e 
Scratch, responde às seguintes questões. 

 
14. Já conheces alguns destes recursos educativos 

digitais? 



X Sim  □ Não   
a. Quais é que conheces? 

X ClassDojo 
X Kahoot 
X Youtube 
X Ori-gami 
X Scratch 
X Blog  
□Outras que conheças, diz quais: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

15. Já alguma vez usaste recursos digitais? 
X Sim  □ Não    

Se nunca usaste passa para a questão 25.   
16. Em que locais usaste recursos digitais? 
X Na sala da turma 
□ Na biblioteca 
X Em casa 
□ No recreio 
□ No carro 
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Com quem usaste recursos digitais? 
□ Sozinho/(a) 
□ Professor(a) 
X Mãe/Pai 
□ Irmãos 
□ Amigos 
□ Outro familiar 
□ Explicador(a) 
□ Animador(a) 
□ Bibliotecária/(o) 
XOutras, diz quais: _Professoras__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
18. Em que situações já usaste os recursos digitais? 
X Para jogar 
X Para ler códigos QR 
X Para estudar 
X Escrever textos (por exemplo, no word) 
□ Preparar apresentações (por exemplo, no powerpoint) 
X Ouvir música e/ou ver filmes 
XOutras, diz quais: _Para ver fotografias___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
19. Em que situações já usaste os recursos digitais na escola?  
□ Para introduzir uma temática 
□ Para avaliar as aprendizagens  
□ Para introduzir uma experiência  
X Para fazer trabalhos (por exemplo, Word e/ou PowerPoint) 
XOutras, diz quais: Para marcar o comportamento___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
20. Costumo usar ferramentas de escrita (por exemplo, Word) para escrever textos ou fazer trabalhos. 

 X Sim   □ Não    
Se sim, em que dispositivo(s) _Computador e telemóvel _____________________ 
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21. Costumo usar ferramentas de apresentação na sala da turma (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim   X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

22. Costumo usar ferramentas de apresentação em casa (por exemplo, PowerPoint) para apresentar 
trabalhos.  □ Sim  X Não 
Se sim, em que dispositivo(s) ______________________ 
 

23. Gostas de usar recursos digitais? 
 

    
□Não gosto □Gosto pouco □Gosto muito XAdoro 

24. Como te sentes quando usas recursos digitais?     
      

 

□ Sinto-me 
feliz 

 

X Sinto-me 
pensativo 

 

□ Sinto-me 
triste 

 

□ Sinto-me 
divertido 

 

□ Sinto-me 
com medo 

  

 

□ Sinto-me 
aborrecido 

 

□ Sinto-me 
ansioso e 
nervoso 

  

25. Achas que podemos usar os recursos digitais na sala da turma? 
X Sim   □ Não    □ Não sei  

26. Gostaste de usar os recursos digitais na sala da turma? 
 

    
□Não gostei  □Gostei pouco □Gostei muito XAdorei 

27. Quais é que gostaste de usar? 
X ClassDojo 
□ Kahoot 
□ Youtube 
□ Ori-gami 
□ Scratch 
X Blog  
□Outras, diz quais: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
28. Como é que podíamos continuar a usar os recursos digitais? 

Jogo para fazer contas._______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo 7 - Respostas dos EE ao inquérito por questionário 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE1 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque mostra as actividades que têm para além das aulas obrigatória s 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

O que está a ser feito, parece-me bem. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Gostava de continuar a acompanhar as actividades que fazem. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE2 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Excelente forma de acompanhamento de ensino dos nossos educandos 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Penso que o trabalho foi bem conseguido. O essencial está lá. O blogue mostra as principais atividades escolares que sao feitas e isso 

é o mais importante. Ver o entusiasmo das crianças ao verem espelhado o seu trabalho e o seu dia a dia é muito gratificante. 

Parabens pela iniciativa. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Faz sentido esta interação entre a escola e os encarregados de educação. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE3 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque é uma forma de acompanhar a evolução das nossas crianças. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Para mim o blog está optimo. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Porque é interessante tanto para os pais como para as crianças. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE4 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Permite um acompanhamento mais próximo entre nós enquanto pais e as atividades desenvolvidas na escola 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Continuem a desenvolver desafios para as crianças e pais 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Para continuarmos a acompanhar as atividades das criancas 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE5 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque assim consigo "ver" todas as actividades efectuadas pela turma quase como se lá estivesse. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Eu em particular gosto muito como o blog foi feito está muito simples e fácil de utilizar,gostava que tivesse vídeos deles por exemplo a 

ler um texto a fazer uma actividade,mas gosto muito deste blog 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Claro que sim,gostaria de continuar a acompanharas actividades e projectos. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE6 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Dá para acompanhar com com uma certa aproximação às atividades desenvolvidas pelos nossos filhos 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Acho que pode continuar nos moldes atuais 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Para poder acompanhar às atividades desenvolvidas 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE7 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque podemos acompanhar todas as atividades realizadas pelos meninos. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Acho que está a ser feito tudo o que é necessário. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Para seguir, através de casa, todas as atividades. 



 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 

EE8 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

É bom poder acompanhar as actividades dos nossos educandos através das imagens e informação colocada no blogue. A família cá 

em casa gosta de ver. 

 
 
 
 

 
 

 

Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 
 

   Todos os dias 
 

   Entre uma a duas vezes por semana 

   Entre três a quatro vezes por semana 

   Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

A forma simples como está feito é satisfatório. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Para continuar a acompanhar as actividades do meu filho em ambiente escolar. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE9 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque posso ver em que as atividades a minha filha participa. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Textos escritos pelas crianças ou se participam em AEC´s, alguns trabalhos realizados. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Podia continuar a acompanhar o dia a dia da Madalena 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE10 

 

 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque nos dá notícias das nossas crianças, ficamos com a noção das atividades que realizam diariamente. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Talvez mais vídeos com tarefas que eles tivessem a desempenhar, tipo contar uma história. Beijinhos pelo excelente trabalho. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Porque é muito bom e bastante informativo, divertido e é uma forma de estarmos juntos das nossas crianças na escola. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE11 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

ll 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

ll 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

ll 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
  

EE12 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Podemos ver atividades realizadas pelos nossos filhos. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

ll 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Para continuar a ver as atividades dos miúdos. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE13 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Uma forma de proximidade à turma e às atividades desenvolvidas. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

ll 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Pelo mesmo motivo. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE14 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Podemos ver o que é feito durante as aulas, e é perceptível o entusiasmo dos alunos em participar. 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

ll 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

É uma forma de continuação do que é feito em contexto escolar a passar para o ambiente familiar. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

 
EE15 

 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque tem muita informação das atividades efetuadas com os educandos, jogos e atividades, apenas lamento não ter mais 

disponibilidade para o visitar. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Havendo possibilidade, registo em direto das atividades didáticas. Assim seria forma de por vezes os acompanhar no seu dia-a-dia. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Porque a minha filha adora e gosta de lá passar alguns momentos. 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

 

 

Nome * 
 

EE16 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Reflete os trabalhos que vão sendo desenvolvidos na sala. E também um passo importante no acompanhamento das novas 

tecnologias. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

Gostaria que estivesse sempre atualizado e continuasse a ser o espelho das atividades desenvolvidas com as crianças. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

Porquê? * 

Era importante que pudesse acompanhar os quatro anos de escolaridade. 



Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

 

Nome * 
 

EE17 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

ll 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porquê? * 

É interessante ver as atividades das nossas filhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

ll 



Quantas vezes por semana visitam o blogue? * 

Todos os dias 

Entre uma a duas vezes por semana 

Entre três a quatro vezes por semana 

Entre cinco a seis vezes por semana 

Nunca 

 

 

 

Questionário sobre o blogue "Os fantásticos" 
 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas da Universidade de Aveiro e, como sabem, encontramo-nos a estagiar na sala do seu educando. Para podermos recolher dados sobre o Blog vimos, por 

este meio, solicitar a vossa colaboração na resposta ao seguinte questionário. Salientamos que este é um questionário de opinião. 

 

Nome * 
 

EE18 

 
 
 

Gostam do site do blogue "Os fantásticos"? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não gosto Gosto pouco Gosto muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoro 

 
 

Porquê? * 

Porque podemos estar mais informados com mais frequência. 

Gostava que o blogue continuasse aberto? * 

Sim 

Não 

Não sei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porquê? * 

Para saber como estão a decorrer as atividades com o meu educando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 

Formulários 

 
 

O que é que gostava que fosse feito no blogue? * 

v 
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Anexo 8 – Resposta da professora cooperante ao inquérito por 

entrevista  
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Na sua opinião, o uso do computador, dos tablets e dos telemóveis contribui para o 

desenvolvimento das aprendizagens das crianças? De que modo (que tipo de 

aprendizagens)? 

A utilização dos recursos educativos digitais no processo de aprendizagem refletiu-se nas crianças 

a nível dos conhecimentos, das capacidades e, também, das atitudes e valores.  

A interação que estabeleceram com os computadores, tablets e telemóveis estimulou a 

comunicação verbal e a cooperação entre as crianças da turma, proporcionando situações de 

conflito sociocognitivo propiciadoras de aprendizagens. 

Estas ferramentas tornaram as crianças mais interessadas e motivadas pelos conteúdos 

trabalhados, mais interventivas e questionadoras, em que evidenciaram um discurso mais 

complexo e fluente, empregando conceitos trabalhados, nomeadamente no âmbito das ciências 

(ex. revestimento, sólido, líquido, flutua, afunda, embrião, entre outros). 

Considera importante o uso das TIC em sala de aula? Porquê? 

No que respeita ao uso das TIC, em contexto formal, salientou-se um enriquecimento dos 

contextos de aprendizagem das sequências didáticas implementadas. Foi também bastante 

evidente o progresso a nível da comunicação verbal, nomeadamente do vocabulário empregue 

pelas crianças, a nível da leitura e da escrita, integrada noutras atividades como responder a uma 

questão-ploblema, escrever um texto para o blog, escrever um texto a pares sobre as plantas ou 

sobre os animais, entre outras. 

Com o uso das TIC, as crianças tiveram a possibilidade de aceder a imagens, sons e informações 

muito diversificadas e bastante significativas, as quais lhes proporcionaram receber de uma forma 

rápida resposta às questões levantadas. Deste modo, elas tiveram a oportunidade de pesquisar 

informação através dos QR Code, como por exemplo “Como podemos agrupar diferentes raízes, 

caules, folhas, flores e frutos?”, “O que come o pinto?”, de realizar uma visita de estudo virtual à 

Quinta Pedagógica de Aveiro, entre outras.  

Neste contexto, acho que o uso das TIC pode contribuir para uma visão mais ampla e para uma 

melhor compreensão do meio envolvente e do mundo do qual fazemos parte. 

 

Considera que existem constrangimentos que impedem a utilização das TIC em sala de 

aula? Quais? 

Apesar de ser uma defensora da utilização das TIC em contextos educativos diversos, 

nomeadamente na sala da turma, no laboratório de ciências, no CIEC, … existem alguns 

constrangimentos que se relacionam quer com os recursos humanos, quer com os recursos 

materiais. 

No que respeita aos recursos humanos, a utilização das TIC exige por parte do pessoal docente 

algumas condições essenciais à sua utilização regular e sistemática, a citar: formação em 

diferentes tipos de aplicações educativas, tais como kahoot, scratch, google formulários, ori-gami, 

QR codes, entre outros; tempo atribuído aos professores para o desenvolvimento de tarefas neste 

âmbito, de forma que se possam integrar e articular as várias áreas disciplinares; professores que 

apoiem as turmas/grupos na implementação das tarefas que envolvam as TIC, dando uma resposta 

rápida às solicitações das crianças. 
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Relativamente aos recursos materiais é imprescindível que todos estes recursos tecnológicos se 

encontrem com softwares atualizados e que o acesso à internet se processe de forma rápida e 

eficaz, evitando assim momentos “sem atividades” e indisciplina. 

 

Dos recursos educativos digitais utilizados ao longo destas semanas (kahoot, scratch, blog, 

google formulários, word, classdojo, ori-gami, jogos online, QR codes, vídeos, powerpoints, 

módulos do CIEC, visita de estudo virtual, entre outros) quais considerou mais vantajosos 

para desenvolver as aprendizagens das crianças? E porquê? 

No que concerne aos recursos digitais utilizados na turma, na minha opinião todos eles foram 

bastante positivos no processo de aprendizagem das crianças, dependendo da finalidade a que se 

destinavam. 

Assim, considero que uns se direcionam mais para pesquisas, recolha de informação, 

investigação, como por exemplo, QR codes, módulos do CIEC, ori-gami, google formulários, 

visita de estudo virtual; outros mais para consolidação das aprendizagens das várias áreas 

curriculares, como por exemplo, scratch, word, jogos online; outros para partilha de informação 

e realização de desafios, como por exemplo, o blog da turma, ori-gami, PowerPoints; e, ainda, 

outros para realização de avaliação formativa, como por exemplo, kahoot, google formulários, 

em que a criança recebe o feedback imediato das respostas dadas às questões colocadas. 

 

Quais são as vantagens e as desvantagens que considera na utilização dos recursos 

educativos digitais no ensino das ciências? 

No respeitante à utilização dos recursos digitais no ensino das ciências considero que poderão ser 

bastante importantes no momento da motivação, das ideias prévias das crianças, no 

desenvolvimento de algumas atividades, tal como aconteceu na utilização da incubadora de ovos 

digital, na avaliação da atividade e, também, na perceção do grau de satisfação das crianças quanto 

à atividade realizada.  

Quanto às desvantagens da sua utilização no contexto referido anteriormente, menciono a 

substituição de atividades em que as crianças podem colocar “as mãos na massa”, por atividades 

realizadas com recurso a dispositivos digitais. 

 

Para si enquanto professora quais são as desvantagens e vantagens de utilizar os recursos 

educativos digitais em sala de aula? 

Na minha perspetiva, a utilização dos recursos digitais constitui uma mais-valia no processo de 

aprendizagem das crianças, pois além de enriquecerem os contextos educativos e de aumentarem 

a motivação das crianças, possibilitam o desenvolvimento de competências no âmbito da 

comunicação verbal e escrita, do questionamento, do espírito crítico, da autonomia, da 

responsabilidade, da perseverança, da cooperação entre pares/grupo, entre outras. 

Quanto às desvantagens, aquando das falhas dos recursos digitais e/ou internet, estes levam a que 

exista alguma indisciplina por parte das crianças, pelo tempo que têm de aguardar pela resposta 

da professora que os orienta nas tarefas a realizar.   
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Em que momento do ensino das crianças considera mais vantajoso a utilização dos recursos 

educativos digitais, isto é para antes da introdução de um tema, para abordar ou para 

avaliar um tema? 

Na minha opinião, os recursos digitais poderão ser importantes nos diferentes momentos de 

abordagem de uma unidade temática. Assim, poderão ser extremamente motivadores aquando da 

introdução de um tema, ou para se proceder à recolha de informação, pesquisa, ou mesmo 

aquando da realização da avaliação formativa de uma tarefa ou tema, dando imediato feedback à 

criança das suas aprendizagens. 

 

Pretende continuar a utilizar as TIC em sala de aula e recorrer a recursos educativos 

digitais? Quais? 

Claro. Sempre reconheci a importância da utilização dos recursos digitais em contexto de 

aprendizagem formal (sala da turma, laboratório de ciências, biblioteca, …) e não-formal (CIEC, 

espaço exterior, …). 

Pretendo continuar com o blog, pois já tinha a intenção de o construir para a turma, com a 

ClassDojo, com o kahoot, pois despertou enorme interesse nas crianças, com o google 

formulários, com o ori-gami, QR codes, word, jogos online. De referir, que as crianças já 

utilizavam os computadores para escrita de palavras e frases simples, pois trata-se de um 1.º ano 

de escolaridade, e também para algumas pesquisas e jogos online. 

 

Relativamente ao blogue deseja continuar ativa a sua utilização? O que pretende continuar 

a publicar no blogue? 

Como já mencionei, anteriormente, é minha intenção continuar com o blog, possibilitando às 

crianças publicarem atividades realizadas, realizarem desafios colocados pela professora e, 

também, colocarem eles próprios desafios aos pais/encarregados de educação. 
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Anexo 9 – Notas de campo 
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Dia 12 março de 2018 – Partilha de acontecimentos (no cantinho) 

LS: No fim de semana era para ir ao chinês, mas estava a chover muito, então eu e a minha mana 

inventámos um jogo. 

ER: Fomos à feira do livro e compramos um livro. 

EM: A escritura também foi. 

Dia 13 março de 2018– Partilha de acontecimentos (no cantinho) 

ER: O DU foi para a minha casa, jogámos à polícia e às escondidas. 

DU: Brincámos com uma planta, mas eram ervas altas.  

LC: Ontem estava em casa e fiz prendas para a avó, procurei no tablet. 

Dia 20 março de 2018 – Partilha de acontecimentos (no cantinho) 

LC: Um dia estava a jogar no tablet e estava a ser uma seca, por isso foi ver vídeos dos 

“protegidos”. Depois joguei o piano, no tablet que é só meu. Um dia instalei um jogo.  

Dia 10 de abril de 2018 – Partilha de acontecimentos (no cantinho) 

LS: Ajudei a minha irmã a fazer alterações no meu canal (na internet). 

ER: A LH deu-me uma ideia vou fazer um pinguim, mas de uma maneira diferente, vou pesquisar.  

Dia 11 de abril de 2018– Partilha de acontecimentos (no cantinho) 

LC: Ontem estive a ver televisão, e um senhor tinha poderes. Depois fui pesquisar no tablet. 

LS: Quando cheguei a casa tive de ir fazer uma coisa na Nitendoon, porque eu tenho Wi-fi. 

MI: Vi um vídeo muito fixe com um satélite, e cinco satélites à volta de marte. 

Dia 11 de abril de 2018 – Atividade 5: Vamos contruir o blogue (vídeo gravações) – 

conversas entre as crianças 

GA: Ideias o que é que podemos escrever mais? Eu já escrevi “A Zita vai ao Zoo e viu zebras”. 

Podem pensar em alguma coisa.  

JO: Eu não sei.  

LH: Para que serve este botão. 

GA: Este apaga, e neste apaga tudo. Eu toco e apaga tudo o que tiveres.  

GA: Não temos mais ideias.  

MI: Nós fomos apanhar ar, não pode ser a mesma coisa, olha ali Nós e Nós.  

MR: Queres ver uma nova maneira de escrever o h? (carrega na tecla h várias vezes) 

IA: Não pode ser tudo pegado.  

Dia 12 de abril de 2018 – Partilha de acontecimentos (no cantinho) 

LC: Vi um cãozinho de dois meses ele era mesmo fofinho. Depois estive em casa a ligar e desligar 

o tablet, a entrar e sair do jogo. 
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 Observação da semana 16 a 18 de abril de 2018 

A disposição pela sala, as crianças estavam sozinhas no quadro, e a professora no quadro 

interativo.  

AF, IA, LC e ER crianças que preocupam pela falta de atenção aquando da realização de 

atividades. 

SO, LS e IV crianças que mostraram partilha com os colegas ao longo da semana.  

Dia 17 de abril de 2018 – atividade 6: À descoberta das mudanças de estado físico 

(vídeo gravações) 

Professora: Hoje tenho uma atividade diferente, estão a ver aqui é para escreverem o nome. 

LS: É parecido com o kahoot.  

Professora: Sim, mas este nem sequer tem pontuação, vocês não sabem se está certo nem errado. 

Para selecionarem as respostas também é diferente.  

LS: Ou seja, ninguém ganha, nem ninguém perde. 

GA: E depois os vencedores sabem as respostas.  

Professora: Só eu é que vou ter acesso às respostas, depois vemos quais as perguntas em que 

tiveram mais dificuldades. 

GA: Não é preciso fazeres o meu que eu sei como se faz. Eu sei como é que se escreve o nome. 

Professora: Então o que é que nós vimos, quais foram os materiais que ficaram no mesmo estado 

físico? 

MI: Álcool, a farinha e o sal. 

Professora: Algumas ficaram sempre sólidos, quais foram? 

GA: O sal. 

Professora: e as que ficaram sempre no estado líquido? 

GA: o álcool. 

Professora: E as coisas que ficaram liquidas e solidas? 

GA: A água era liquida e depois ficou em gelo. 

LU: O álcool ficou sempre líquido. A água ficou sólida, como o leite. A manteiga ficou líquida e 

o chocolate.   

 Dia 24 de abril de 2018 – Sobre a apresentação do blog 

EM: O pai disse que gostou muito. 

ML: Gostaram. 

LS: Tentaram entrar no blog. Adoraram. 

MA: Adoraram e filmaram tudo, eu pedi. 
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ER: Adoraram. 

SO: Tive com atenção na apresentação.  

DU: Gostou e já pediu no blog. 

AL: Adorou. 

GA: Gostou. 

TO: Gostou. 

JO: Adorou. 

GU: Gostou. 

MI: Tentámos abrir no computador. Entrámos na ClassDojo.  

LC: Gostaram, mas na parte do poro enganei-me e gostaram mais ou menos. 

MR: Gostaram. 

IA: Gostou. 

LH: Gostaram muito.  

 Dia 24 de abril – atividade 8: A procurar, a procurar diferentes plantas vamos 

encontrar (vídeo gravações) 

Professora: Para que é que servem as plantas? 

LS: As plantas servem para tratar as doenças, por exemplo a cenoura serve para curar a 

constipação.  

ER: A canela pode ser uma planta, mas como é transformada pode-se comer. 

GA: Ervas para chá. 

Durante a caça ao tesouro (vídeo gravações) 

LS: Deixa-me consultar o nosso mapa. 

LH: Tenho de me afastar mais para filmar a árvore toda. 

LS: A carinha está a ficar verde, estamos a chegar à próxima pista.  

ML: Estamos no parque, mas a carinha não fica verde. 

Algumas crianças justificaram a escolha entre caça ao tesouro digital e em papel (vídeo 

gravações): 

MD: Prefiro a caça ao tesouro em papel porque eu gostei daquela forma, e achei giro, gostei 

muito. Eu fiz a atividade e quando disseram que era essa a atividade fiquei contente, fiquei muito 

contente com a do papel.  

GA: A caça ao tesouro com o telemóvel foi mais curta, e é bom para encontrar mais coisas e foi 

bem mais complicado. 

MI: Podemos ir lá fora encontrar coisas onde nós brincamos, por isso preferi a de papel. 
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ML: Porque é mais giro fazer no telemóvel.  

IA: Gostei mais da de papel, porque tem a parte para ler atras.  

IV: A caça ao tesouro em papel é mais divertida, e tem papéis.  

Dia 8 de maio de 2018 

Dia do lançamento do desafio, cinco crianças mencionaram não querer dizer aos encarregados de 

educação para ir ao blogue responder ao desafio.  

Dia 9 de maio de 2018 – Partilha de acontecimentos (no cantinho) 

LH: Fiz um powerpoint sobre as partes das plantas, mas só das flores. 

 Dia 14 de maio de 2018 – atividade 11: Vamos conhecer alguns animais! (vídeo 

gravações)  

Dificuldade de algumas crianças em escrever o nome do animal que observavam, algumas 

pensaram que era para escrever o nome delas.  

JO: Será que o rato é um inseto? (questionou ao outro grupo) 

GA leu o QR code sem qualquer dificuldade.  

MA mostrou dificuldade em manusear o computador, tal como o JO. 

GA: Isto são penas verdadeiras, gosto mais desta zebra em fotografia porque ela é verdadeira, do 

que o boneco da zebra. 

Dia 21 de maio de 2018 – atividade 12: Vamos visitar outra Quinta!  

Ideias (vídeo gravações)  

Professora: O que acham que vamos fazer? 

LS: Fazer uma caça ao tesouro, as professoras esconderam alguns animais para nós encontrarmos. 

ER: Caça ao tesouro com papéis das imagens dos animais. 

MA: A zita vai explorar outra quinta com animais.  

ER: Vai encontrar outros animais. 

MI: Vai apanhar um animal. 

A Zita encontrou mais animais tartaruga, coelho, galinha. 

Todos querem ver a quinta, todos acham que é possível ver uma.  

Professora: Conhecem outras quintas? 

MI: A quinta do meu avô. 

DU: A minha quinta. 

MI: A quinta da moita. 

LS: A quinta das LOLs. 
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GA: Quinta pedagógica de Aveiro (leu do quadro interativo) 

Professora: Como é que é possível visitarmos a Quinta? 

GA: Vamos de autocarro. 

LS: Vamos de comboio. 

ER: Comboio e autocarro. 

MI: A pé. 

GA: O mais barato é ir de autocarro, porque o autocarro é da escola. 

LS: Nós não vamos à quinta a quinta é que vem até nós. 

LH: Tu vais nos mostrar as coisas que há lá, através de fotografias. 

Durante a visita alguns comentários (vídeo gravações): 

O minipig é um pinipoon. 

O burro é o Godofredo. 

Aspetos negativos na reprodução da visita de estudo – o som do sino e o som do vento.  

GU: O golfinho tem pele nua.  

LS: Eu queria andar de cavalo e de pónei. 

Durante o telefonema (vídeo gravações)  

LU: Gostei muito dos porquinhos da índia. 

IV: Gostei dos porquinhos da índia e dos coelhos. 

LH: Gostei muito de ver os coelhos e a Peppa. 

ML: Gostei de ver os coelhos. 

LS: Gostei dos porquinhos da índia e dos coelhos. 

ER: Gostei dos porquinhos da índia e dos coelhos. 

DU: Gostei de ver os cavalos. 

 Dia 22 de maio de 2018 – atividade 13 (vídeo gravações)  

Professora: Como é que acham que se desenvolve os pintainhos? 

MI: Eu acho que primeiro se desenvolve a cabeça, porque nós já ouvimos essa música. 

GA: Também acho que primeiro é a cabeça. 

Professora: Depois de terem visto como é que a que se desenvolve um pinto dentro do ovo? 

ER: Primeiro é um ovo estrelado. 

AL: É um embrião. 

Professora: Até ao quarto dia é um embrião. E depois no quinto? 
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AF: Começa a desenvolver os olhos. 

GA: E a cabeça. 

Professora: Depois dos olhos? 

GA: Nota-se o tronco. 

Professora: E no sétimo dia? 

SO: As asas. 

GA: As penas. 

LU: Depois dos olhos, é o bico. 

LS: Depois é as patas. 

MI: E os braços. 

SO: As pernas. 

Professora: E no dia 14? 

MA: Aparecem as penas.  

AL: Depois começasse a notar melhor os dedos. 

Professora: E no 18º dia o que vêm? 

MI: Está mais amarelo. 

GA: O tamanho está a ficar um pouco maior. 

AF: As penas estão maiores. 

EM: Os dedos. 

Professora: Então e no dia 20? 

SO: Maior. 

GA: As penas estão a ficar amarelas. 

Professora: O pintainho vai nascer passado quantos dias? 

MI: 21. 

 Dia 29 de maio de 2018 – atividade 14 (vídeo gravações)  

Professora: O que é que os pintainhos comem? 

GA: Comem couves, alfaces e milho. 

LS: Eu acho que os pintainhos comem mini pó. 

AF: Milho. 

AL: Alface. 

Professora: Como é que é o revestimento? 
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TO: Pele 

MI: Pele com penas. 

Professora: E a cor do pintainho? 

ER: Amarelo. 

Professora: Onde colocávamos o pintainho se quiséssemos tratar de um? 

GA: Na capoeira. 

LH: Com mantas para ele ficar confortável, e quente. 

MA: Embrulhado numa manta. 

ER: Os pintainhos são fraquinhas não podem ficar cá fora, por causa do frio. O melhor é eles 

ficarem num ninho só para eles, com palha. 

GA: Se o pintainho for muito pequenino são as galinhas que tratam do milho para eles comerem. 

Quando as crianças viram os pintainhos algumas reações: 

Aí que fofinhos. 

Ele tem pele com penas. 

Parece que sinto o osso. 

Oh… 

Vou lhe dar um nome. 

Os pintainhos eram pequeninos, agora já são grandes. 

 

Professora: O que viram nos QR codes? 

GA: Que os pintainhos comem ração de iniciação e depois de crescimento. 

MI: Eles precisam de água desde o primeiro dia. 

SO: Eu e a EM lemos isso no QR code. 

GA: Gosta de viver em sítios quentes. 

MI: Com calor através de uma lâmpada.  

GA: Sim, eles estão numa coisa feita de madeira e têm uma lâmpada para aquecer. 
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Anexo 10 – Reflexões individuais 

  



 

600 
 

Reflexão da 1.ª semana 

(12 a 15 de março) 

A presente reflexão individual refere-se à primeira semana da prática pedagógica 

supervisionada no novo contexto educativo, nomeadamente, a Escola Ciência Viva de Vila Nova 

da Barquinha, tendo como orientadora cooperante a Professora Alexandra Costa e como 

orientadora da Universidade de Aveiro a Doutora Ana Rodrigues.  

 A primeira intervenção referente à prática pedagógica supervisionada insere-se na fase 2, 

em que a intervenção é de curta duração, isto é, uma aluna estagiária intervém de manhã e a outra 

intervém de tarde. Posto isto, eu comecei por estagiar da parte da manhã na segunda e na terça, e 

da parte da tarde na quarta e na quinta. A nossa prática pedagógica conta apenas com três dias de 

intervenção semanal, no entanto, por motivos de deslocação intervimos quatro dias seguidos. 

 No primeiro dia de intervenção tínhamos planeado para a parte da manhã a leitura da 

história “A Zita vai ao zoo”, a exploração da história, a introdução da consoante z, a elaboração 

de frases com palavras que contenham a consoante z e o jogo da sopa de letras, e para depois do 

intervalo a atividade de laboratório. No entanto, soubemos que a nossa turma ia participar no 

Workshop do dia do pai, organizado pela associação de pais e encarregados de educação. Assim, 

a nossa planificação semanal mudou um pouco devido a esta alteração.  

Deste modo, no primeiro dia comecei por conversar com as crianças sobre o fim-de-

semana delas. Perguntei-lhes se sabiam o que íamos fazer nesse dia, estas responderam que era 

uma letra nova, questionei se queriam conhecer a Zita e a zebra, assim, li a história. Nesta altura, 

constatei que as crianças estiveram bastante interessadas e atentas aquando da leitura da história, 

uma vez que na fase de exploração estas sabiam que animais tinham visto e o que fez a Zita. 

Depois comecei por questionar com que letra se escreve a palavra Zita e zebra, em que obtive 

respostas como a letra z e a letra que vamos aprender. Saliento que o facto de introduzir uma letra 

através de uma história é mais vantajoso e mais enriquecedor para a aprendizagem das crianças, 

pois “ao ouvir histórias a criança tem a oportunidade de enriquecer e alimentar a sua imaginação, 

ampliar o vocabulário, aprender a refletir e aceitar situações variadas, desenvolver o seu 

pensamento lógico e espírito crítico através de manifestações de humor e satisfação da sua 

curiosidade natural” (Monteiro, 2016, p. 21). 

Depois de treinarem a escrita da letra z, disse às crianças para elaborarem frases com 

palavras que tivessem a consoante z. A ideia inicial era que as crianças individualmente criassem 

as frases que quisessem, no entanto, a professora Alexandra sugeriu que uma criança de cada vez 

fosse ao quadro escrever uma frase, e assim, ficou criado um texto. Acho que o facto desta 

atividade ter sido feito em grande grupo fez com que outras crianças não desenvolvessem esta 

aprendizagem, de elaborar frases, uma vez que apenas foram construídas cinco frases, ou seja, 

apenas cinco crianças pensaram e contruíram frases. Ainda, é de salientar que o jogo da sopa de 

letras previsto para esta hora não foi iniciado devido à falta de tempo para a elaboração da tarefa. 

Depois do intervalo as crianças foram ao Workshop do dia do pai, em que duas de cada 

vez participaram na confeção do ponche de café. Enquanto isso, as restantes crianças desenharam 

e pintaram num cartão o que quisessem para o pai, depois decoraram o frasco para colocar o 
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poncho. O facto desta atividade ter surgido neste dia, fez com que a atividade laboratorial fosse 

desenvolvida da parte da tarde, sendo que esta intervenção passou a ser da responsabilidade da 

Jéssica.  

Assim, depois do almoço iniciou-se a atividade de laboratório, sendo que as questões-

problema foram “Será que o ar existe?” e “Será que o ar tem “peso” (massa)?”. A Jéssica começou 

por fazer as previsões da primeira questão-problema, através do cartoon da Zita e da Zebrita. 

Algumas crianças acharam que o ar não existe, mas alteraram as suas ideias depois de 

experimentarem. A experimentação foi feita no sector e no recreio, em que uma criança de cada 

vez, com um saco, tentava apanhar o ar. De seguida, fizeram a sistematização das ideias, mas 

apenas oralmente, sem recorrer à ficha de registo.  

A segunda questão-problema foi elaborada no laboratório, com a ajuda da professora 

Patrícia Silva. Nesta atividade surgiram algumas complicações, uma vez que algumas balanças 

não estavam a funcionar, por isso, em vez de serem quatro grupos, reduzimos para dois, pois só 

duas balanças funcionavam. A balança de braços teve de ser feita com um pau graduado e fios, 

uma vez que com os cabides a atividade não funcionava. A atividade da balança de braços foi 

realizada em grande grupo, pois o tempo para a realização de todas as atividades foi pouco. Este 

é um aspeto que destaco como negativo, o facto de ter havido pouco tempo para a realização de 

duas atividades. Se voltasse a repetir estas atividades não voltaria a planeá-las para apenas um 

momento, dividi-as em duas atividades laboratoriais. Visto que não pudemos concluir as duas 

atividades de forma mais elaborada, isto é, não conseguimos efetuar os registos de durante e 

depois da experimentação, porque rapidamente se aproximou da hora de saída das crianças. Deste 

modo, no primeiro dia tínhamos planificado para a parte da tarde a exploração do poema sobre a 

Zita e a zebra, no manual, e a exploração de um vídeo sobre as zebras, mas ambas as atividades 

não foram concretizadas.  

No segundo dia, no cantinho conversei com as crianças sobre as novidades do dia anterior, 

neste dia percebi que as crianças que querem sempre partilhar o que aconteceu são quase sempre 

as mesmas (sendo estas o DU, LC, ER, EM e LS). Inicialmente tínhamos planeado iniciar a 

exploração dos computados no âmbito do projeto para todos, no entanto, como no dia anterior 

não tinha sido concluída a atividade de laboratório, em conjunto com a professora Alexandra 

achámos mais vantajoso fazer isso logo no início do dia.  

Comecei por questionar o que achavam antes de fazer a experiência, o que fizemos e o 

que podemos concluir depois da experimentação. Ao mesmo tempo que conversávamos sobre o 

que fizemos mostrei as fotografias que tinha tirado no dia anterior. Apesar de ter sido benéfico 

ter feito toda a exploração com calma nesta primeira parte da manhã, saliento que se tivesse sido 

tudo feito no mesmo dia teria sido mais vantajoso. Apesar de tudo, de uma maneira geral as 

crianças revelaram que reconhecem que o ar existe e que o ar tem “peso” (massa).  Nas 

capacidades desenvolvidas não foi possível avaliar todas as crianças, visto que nem todas 

participaram aquando da análise e interpretação dos dados e da elaboração das conclusões, no 

entanto, depois de analisar as folhas de registo verifiquei que nem todas registaram os dados nos 

sítios certos. A atitude e valor referente ao rigor e precisão não foi visível para todas as crianças, 

uma vez que nem todas mediram o “peso” (massa).  

Após o intervalo, tal como tínhamos previsto, realizámos a tarefa das contagens 

progressivas e regressivas com a reta numérica. No entanto, devido à falta de tempo e ao facto de 

querer explorar com as crianças o primeiro exercício deixámos a segunda questão para outro dia. 

Depois de todos concluírem a primeira questão, deslocamo-nos até à sala dos computadores para 
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realizar a mesma tarefa, mas desta vez com o computador, através da utilização de um recurso 

digital. Inicialmente esta atividade tinha sido pensada para ser realizada individualmente, em que 

cada criança iria ter acesso a um tablet. No entanto, após ter requisitado todos os tablets e de 

começar a abrir a aplicação nos mesmos, percebi que os tablets não tinham instalado o Adobe 

Flash Player para se poder concretizar a tarefa. Como não tinha autorização para instalar esta 

aplicação nos tablets, decidi ir para a sala dos computadores realizar a tarefa, formando grupos de 

duas crianças. Saliento que de uma maneira geral as crianças estavam entusiasmadas com a reta 

numérica no computador, e a maioria dos grupos concluiu a atividade. No entanto, como estavam 

muito concentrados em concluir a tarefa no computador, esqueceram-se que tinham de concluir a 

tarefa na folha. Assim, verifiquei que a maioria das crianças não resolveu a tarefa da folha. Ainda, 

depois de recolher todos os dados conclui que 63% das crianças preferem o recurso digital, apesar 

de haverem melhores resultados sem o recurso digital. Deve-se ao facto, na minha opinião, de ter 

sido a primeira vez das crianças a estarem em contacto com um recurso destes em sala de aula, e 

ao entusiamo das mesmas, isto porque “a integração das TIC permite desenvolver competências 

nas crianças, como seja a capacidade auto-aprendizagem, através dos momentos criados para 

intercâmbio de ideias, gerando motivação e interesse nos alunos” (Lima, 2007, p. 45). 

Da parte da tarde, a Jéssica começou por explorar o poema da Zita e da zebra, para depois 

as crianças começarem a responder às questões do manual sobre o poema. Enquanto algumas 

crianças estavam no sector a construir a zebra com a Jéssica, as restantes crianças que estavam na 

sala concluíram a tarefa de matemática iniciada da parte da manhã, e posteriormente, passaram 

para a realização do manual de português. Saliento que a construção da zebra foi uma boa 

atividade escolhida para este momento do dia, pois as crianças já estavam um pouco cansadas e 

assim puderam fazer uma atividade mais prática no final do dia.  

No terceiro dia, a Jéssica começou por conversar com as crianças sobre as novidades, 

depois como algumas crianças ainda não tinham construído a zebra, alterou-se o esquema do dia. 

A Jéssica começou por mostrar a sopa de letras sobre a letra z, e assim, ao mesmo tempo que 

algumas crianças acabavam as zebras, as restantes consolidavam as aprendizagens do primeiro 

dia, sobre a consoante z, e ainda, formaram plurais e singulares de palavras simples.  

Depois do intervalo, como era dia de ir à biblioteca as crianças foram requisitar os livros, 

assim, a Jéssica aproveitou este momento para mostrar o vídeo sobre a zebra, que estava pensado 

para o primeiro dia, ao mesmo tempo que uns requisitavam outros viam o vídeo. É de salientar 

que mais uma vez as crianças tiveram restrição na escolha dos livros, por parte da educadora.  

Na sala da turma, iniciaram a contagem dos números até 60, uma vez que as crianças só 

conheciam até 40, mas com a ajuda de uma reta numérica (grande) e da zebra. Depois de 

conhecerem os números até 60 e de explorarem os que estão antes e depois, as crianças 

completaram a casa dos números até 60. 

Da parte da tarde, tal como tinha planeado, as crianças na sala da turma estiveram a 

manusear com computadores, no âmbito do projeto para todos. No entanto, em vez de efetuarem 

uma pesquisa sobre o arco-íris, começaram por aprender como se liga o computador, como se cria 

um documento para escrever, para transcreverem o texto que criaram no primeiro dia sobre a Zita 

e a zebra. Esta atividade foi realizada em grupos de dois, em que cada criança transcrevia uma 

frase. Nesta atividade quase todas as crianças conseguiram concluir a transcrição do texto, mas 

houve três grupos que não conseguiram. Mais uma vez, o entusiamo foi notável devido ao barulho 

que se fazia sentir na sala, as crianças estavam contentes e divertidas por estarem a realizar esta 

atividade.  
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No último dia de intervenção desta semana, a Jéssica começou por conversar com as 

crianças sobre as novidades no cantinho, tal como acontece todos os dias. Neste dia em vez de 

aprenderem os números até 70, pensou-se em fazer o jogo dos números vizinhos, e como não 

havia impressora, pensámos que como as crianças tinham dado há pouco tempo os polígonos, 

poderiam ser elas a fazer os retângulos para colocar os números, e para não estarmos sempre a 

fazer “fichas”. Acho que esta atividade foi bem pensada e tinha tudo para dar certo, e para as 

crianças desenvolveram ao mesmo tempo duas aprendizagens, referente aos números e aos 

polígonos, ao mesmo tempo que desenvolviam a autonomia. No entanto, penso que a Jéssica ficou 

um pouco nervosa, acabando por dar às crianças réguas para fazerem os retângulos, quando penso 

que não era esse o objetivo. Ainda assim, acho que a atividade foi bem-sucedida, apesar de 

inicialmente ter sido um pouco confusa.  

Depois do lanche as crianças foram para o ginásio, uma vez que era hora da disciplina de 

expressão físico-motora. As crianças começaram o aquecimento com um jogo, e depois 

realizaram o jogo “desloca-te como os animais”, no final houve um momento de relaxamento ao 

som da música. É de salientar que neste dia estavam duas turmas a ter aula no mesmo sítio, pelo 

que no jogo “desloca-te como os animais” não se conseguiu ouvir a música que era suposto ouvir. 

Acho que o momento do relaxamento, foi uma boa ideia, pois algumas crianças estiveram a 

aproveitar o momento, ficando mais calmas. No entanto, de seguida deveria ter sido feito 

alongamentos para concluir a aula, o que não aconteceu, a Jéssica chamou as crianças e acabou 

assim a aula. Acho que da próxima vez temos de pensar bem no final da aula, uma vez que as 

crianças não perceberam se já tinha acabado ou não.  

  Depois do almoço, eu decidi alterar a resolução de situações problemáticas e o jogo 

matemático, uma vez que ainda não tinha sido concluída a tarefa de matemática sobre as 

contagens progressivas e regressivas, assim finalizámos esta atividade. Inicialmente as crianças 

fizeram a tarefa com a reta numérica, e de seguida, fizemos com o auxílio do quadro interativo, 

em que cada criança veio ao quadro fazer os saltinhos da zebra. Mais uma vez todas queriam vir 

ao quadro interativo para fazerem a atividade. É de salientar que o entusiamo nesta atividade 

também foi notável. No entanto, no final da atividade as crianças já estavam um pouco cansadas, 

isto porque foi um dia cheio de atividades, pelo que depois do almoço têm de ser pensadas 

atividades mais práticas.  Neste dia, antes de irem embora, registaram o comportamento na 

ClassDojo, em que se notou um grande entusiasmo por parte das crianças.  

Assim, de um modo geral, acho que as crianças se adaptaram bem à nossa posição 

enquanto “professoras”, visto que anteriormente éramos vistas como observadoras. Não tive 

dificuldade em estar com o grupo, visto não ter sido a primeira vez com um grupo de crianças. 

Posso dizer que me senti à vontade com as crianças, estando descontraída. O facto de termos a 

professora Alexandra ao nosso lado facilitou a nossa descontração, nesta primeira semana ela 

apoiou-nos e foi intervindo para chamar à atenção de algumas crianças ou sugerir ideias/questões.  

Deste modo, destaco como grande dificuldade desta semana o facto da alteração da 

planificação, uma vez que apesar de saber que é normal que nem tudo corra dentro do previsto, 

visto que “a planificação deve ser percecionada na sua flexibilidade, levando a que o professor 

possa modificar as atividades em função das situações com que se depara e das interações com os 

alunos” (Silva, 2017, p. 12). Mas nesta semana como as atividades não começaram como 

planeado alterou o plano da semana inteira, o que fez com que em algumas ocasiões as coisas não 

corressem tão bem. Ainda, é de salientar que encontrámos algumas falhas nas fichas, tais como, 

palavras que deviam de estar a negrito e não estavam, os símbolos das questões, no jogo da sopa 

de letras, os animais estavam com maiúsculas e deviam de estar com minúsculas, entre outras, 
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que depois corrigimos. Este acontecimento também acho que é natural que aconteça, uma vez que 

foi a nossa primeira semana de intervenção e há coisas que ainda não tínhamos bem alinhavadas.  

Em suma, como aspetos negativos saliento a mudança das atividades planificadas e os 

detalhes das fichas. Assim, daqui em diante temos de ter mais atenção aos pormenores, para que 

a nossa prática seja cada vez melhor. Devemos planificar as nossas intervenções, pois “contribui 

para a diminuição de ocorrências inesperadas e para uma melhor gestão da sala de aula, embora 

se reconheça que não é de todo possível prever tudo o que pode ocorrer durante a aula” (Silva, 

2017, p. 11), intervir e refletir. Cada vez que refletimos sobre o que correu bem ou menos bem, 

melhoramos a nossa intervenção.  
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Reflexão da 2.ª semana 

(19 e 20 de março) 

 A segunda semana de intervenção referente à prática pedagógica supervisionada insere-

se ainda na fase 2, em que a intervenção é de curta duração, mas desta vez a intervenção é diária, 

ou seja, uma aluna estagiária intervém num dia e a outro no seguinte. Posto isto, a Jéssica interveio 

na segunda e eu intervim na terça.  

 No primeiro dia de intervenção a Jéssica começou por apresentar uma história adaptada 

da coleção “A Quinta dos Quatro Ventos”, começando por dizer às crianças que a Zita tinha ido 

visitar a quinta. No entanto, foram várias as crianças que perguntaram onde estava a Zita, uma 

vez que no PowerPoint não apareceu a Zita. Assim, no intervalo conversámos como podíamos 

fazer para contextualizar melhor a visita da Zita à quinta. Chegámos à conclusão que podíamos 

dizer às crianças que acabámos de saber que a Zita tinha comprado a quinta com o seu avô Zé, 

visto que “A Quinta dos Quatro Ventos” nos vai acompanhar até ao final das nossas intervenções.  

Ainda, na exploração da história quando estavam a prever o que ia acontecer, passaram à 

frente as guardas, começando logo a contar a história. Acho que antes de ter sido iniciada a leitura 

da história podia ter sido feita a apresentação das personagens, porque quando foi mencionada a 

“Marta”, por exemplo, as crianças não sabiam quem era, e isso pode ter quebrado a atenção das 

mesmas. Antes da leitura devemos de “realizar atividades de antecipação de sentidos e de criação 

de expectativas a partir de: títulos, personagens, objetos, imagens, capa, viagem da capa à 
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contracapa” (Silva, Bastos, Duarte, & Veloso, 2011, p. 28), e para isso, é necessário que as 

crianças fiquem a conhecer antes da leitura da história as personagens. No entanto, as crianças 

começaram a perceber quem era quem, uma vez que a Jéssica começou a apontar para as 

personagens. No final, foi feita a apresentação de cada personagem, para as crianças passarem a 

conhece-las bem. 

Assim, depois do lanche iniciou-se a atividade de laboratório, mais uma vez o tempo para 

duas questões-problema foi pouco. A Jéssica começou por fazer as previsões da primeira questão-

problema na sala da turma, através do preenchimento da folha de registo. A experimentação foi 

feita na Kikoteca, em que cada criança fez um objeto com uma folha de papel, depois foram 

experimentar os objetos no túnel de vento. De seguida, as crianças registaram a experimentação 

e o que concluíram depois da experimentação. Ainda, na Kikoteca as crianças previram o que ia 

acontecer na segunda questão-problema, preenchendo a ficha de registo. De seguida, fomos para 

a sala multiusos em que três crianças de cada vez lançaram ao mesmo tempo o avião de papel 

pequeno, o médio e o grande. Esta atividade foi feita um pouco à pressa, para que todas as crianças 

pudessem experimentar visto estar quase na hora de almoço. É de salientar que esta atividade não 

correu como previsto, apenas um lançamento correu bem, o avião grande voou mais longe, o 

avião pequeno foi o que voou menos e ficou mais perto e o médio ficou no meio. Algo que ambas 

já prevíamos, depois de analisar atentamente uma sequência didática em que se verificou “que 

não estava a ser controlada uma variável importante – forma de lançamento dos aviões de papel 

(ex: “força” com que os aviões de papel eram lançados, direção para onde eram lançados)” 

(Amorim, 2013, p. 41). No entanto, depois do almoço a Jéssica questionou as crianças do porquê 

de isso ter acontecido. Depois de discutirem ideias, chegaram à conclusão que o problema foi o 

impulso de lançamento de cada criança, pois cada uma lançou com um impulso diferente. Assim, 

depois do almoço as crianças começaram por registar os dados e tirar as conclusões. Só depois é 

que conheceram os fantoches, este momento de conhecer e saber que iam enfeitar os fantoches 

da história, foi um momento de grande entusiasmo por parte das crianças, que se mostraram muito 

interessadas. Tal como pudemos observar através da rapidez das crianças para terminarem as 

tarefas que estavam a concluir, para serem as próximas a ir enfeitar os fantoches. 

No segundo dia de intervenção, comecei por conversar com as crianças sobre as 

novidades do dia anterior, no cantinho. Depois falámos sobre o que ia acontecer durante o dia, no 

entanto, só lhes disse que íamos fazer uma tarefa de matemática, o resto disse que era surpresa.  

Mostrei-lhes a dúvida dos animais, que tinham conhecido no dia anterior, para iniciar a 

tarefa de matemática. Inicialmente, comecei por questionar de que forma podíamos chegar ao 

resultado, na qual obtive respostas muito interessantes, como com os dedos, com as palhinhas, 

contando, entre outras. Disse às crianças que podemos calcular através do cálculo mental, mas 

que havia outra maneira, questionando se sabiam o que era o algoritmo da adição. As crianças 

disseram que não sabiam o que era o algoritmo da adição, no entanto, a professora titular 

questionou se não sabiam o que era fazer “contas em pé”, na qual algumas crianças responderam 

que sim. Depois apresentei as caixas mágicas com as unidades e as dezenas, e as rolhas, dizendo 

que as rolhas verdes são as dezenas e as vermelhas as unidades. Depois perguntei quem queria 

experimentar resolver a operação com as rolhas. As crianças vieram uma de cada vez ao quadro 

para efetuar as operações, inicialmente tiveram algumas dificuldades em perceber quais eram as 

dezenas e quais eram as unidades. No entanto, depois de experimentarem perceberam do que se 

tratava, o que ajudou na compreensão de como se colocava as parcelas no algoritmo, as unidades 

de baixo de unidades e as dezenas de baixo de dezenas.  
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De um modo geral, acho que esta tarefa correu muito bem, as crianças estavam 

entusiasmadas com as caixas mágicas e com as rolhas, o que ajudou na elaboração da tarefa e, 

consequentemente, aquisição das aprendizagens. No entanto, foi notável que algumas crianças 

tiveram dificuldades, houve pelo menos cinco crianças que tiveram mais dificuldade na 

compreensão dos problemas. A maior dificuldade foi perceberem onde colocavam as parcelas, o 

que eram as unidades e o que eram as dezenas. É de salientar que esta é uma das grandes 

dificuldades sentidas pelas crianças quando aprendem os algoritmos, “ao organizar os valores das 

unidades, dezenas, centenas ou milhares na forma do algoritmo tradicional, não são colocados 

verticalmente um sobre o outro, provocando a adição indevida de valores não correspondentes às 

mesmas casas decimais” (Zatti, Agranionih, & Enricone, 2010, p. 119).  Deste modo, tentámos 

acompanhar estas crianças para compreenderem melhor a tarefa, com a minha ajuda, a ajuda da 

professora titular e da professora de apoio, no final, penso que compreenderam melhor a tarefa. 

Depois do intervalo começámos a atividade do arco-íris, em que as crianças logo no início 

me disseram que já conheciam as personagens da história, no entanto, que já não se lembravam 

de como era a história. Assim, no cantinho comecei por distribuir a plasticina e, depois, disse 

como tinham de fazer à medida que contava a história. Comecei a leitura, tendo sempre atenção 

à entoação da história para captar a atenção das crianças. Quando as cores se começavam a juntar, 

parava de ler e dizia às crianças para juntarem as plasticinas de acordo com as cores da história. 

Neste momento, foi notável a atenção das crianças, que sabiam quais as cores que tinham de 

misturar. É de salientar que nesta altura da mistura das cores, nem todas as cores funcionaram, 

isto é, o verde e o roxo, não ficaram bem, ficaram muito escuros, porque a plasticina azul era 

muito “forte” e era difícil de misturar. No entanto, houve sempre uma criança que conseguiu, as 

que não conseguiram disse-lhes que depois no lugar dava mais plasticina para voltarem a fazer. 

No registo da mistura das cores, correu tudo bem, no entanto, é de salientar que quatro 

crianças tiveram dificuldades em fazer o registo, visto que não colocaram as plasticinas no sítio 

correto. Depois de concluírem o registo, tiraram uma fotografia com a atividade para, 

posteriormente, colocarem no blog. De seguida, quem não tinha concluído a tarefa de matemática 

foi concluir comigo. O resto continuou o manual de matemática. Ao mesmo tempo que as crianças 

estavam a concluir as atividades, a Jéssica, individualmente, fez o levantamento do interesse das 

crianças em relação ao registo do comportamento. Isto é, as crianças individualmente 

responderam se gostam muito, pouco, não gostam ou adoram marcar o comportamento no cartaz 

e se gostam muito, pouco, não gostam ou adoram marcar o comportamento na ClassDojo. Para, 

posteriormente, fazer o levantamento da preferência das crianças, recolhendo dados para a 

investigação que está a ser feita acerca dos recursos digitais no ensino.  

Depois do almoço comecei por perguntar às crianças se queriam ter um blog, 

questionando se sabiam o que era. Depois de saberem o que era, disse que no blog podíamos 

colocar as fotografias e as atividades da turma, mostrando o cartaz com as fotografias da atividade 

de laboratório sobre o ar e da atividade dos computadores (para fixar na sala). Assim, disse que 

para isso tínhamos de ter um nome para o blog, mas que tinham de ser eles a escolher. Começámos 

por registar no quadro alguns nomes ditos pelas crianças, depois de termos alguns seguimos para 

uma votação, para ver qual o nome mais votado. No final, o nome que ganhou com a maioria dos 

votos foi “Os fantásticos”.  

Depois disso, fui para o setor com algumas crianças fazer a segunda atividade da mistura 

de cores, juntamente com a professora Manuela, que está associada ao projeto para todos. 

Enquanto fazia a mistura de cores num saco com as crianças para perceberem como se misturam 

e que cores formam, a professora Manuela fazia o registo numa cartolina com tintas, da mistura 
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de cores, tal como fizeram de manhã com a plasticina. É de salientar que ambas as atividades 

correram bem, no entanto, a atividade do saco era para ser feita individualmente, ou seja, um saco 

para cada criança, mas devido à falta de tinta e também de tempo, fizemos em pequenos grupos. 

Apesar de ter sido feita em pequenos grupos não alterou a dinâmica da atividade, até acho que 

facilitou, porque assim as crianças sabiam que tinham de dividir tarefas para todos participarem 

na atividade, uns seguravam no saco, todos faziam a mistura e outros faziam a impressão no papel.  

Em suma, acho que esta semana correu muito melhor do que a semana anterior, o facto 

de as coisas terem corrido como tínhamos planeado anteriormente facilitou a nossa intervenção. 

Para além disso, deixou-me mais tranquila o que me deixou mais satisfeita.  
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Reflexão da 3.ª semana 

(10 a 12 de abril) 

 A terceira semana de intervenção insere-se na fase 3, em que a intervenção é de longa 

duração, isto é, cada semana está a cargo de uma das estagiárias. Assim, fiquei responsável pela 

primeira semana de intervenção de longa duração. 

 No primeiro dia de intervenção introduzi a consoante h. Assim que comecei a contar a 

história “O Concerto do Henrique na quinta” as crianças disseram logo que iam aprender uma 

letra nova, o h de Henrique, porque já tinham visto no manual. De seguida, questionei que outro 

tema íamos abordar ao longo do dia, em que surgiram várias ideias, como um concerto, a harpa, 

entre outras. Voltei a mostrar o diapositivo que referia a primavera, só assim, é que as crianças 

responderam que o outro tema ia ser a primavera. Relativamente ao desenho do grafema h, nem 

todas as crianças conseguiram fazê-lo de forma correta, houve algumas dificuldades em relação 

ao h minúsculo, mas depois de treinarem algumas vezes no quadro conseguiram corrigir o 

manuscrito. 

 Depois do lanche, começámos por ler o poema o “Henrique e a harpa” para, 

posteriormente, passarmos à interpretação do mesmo, e assim responder às questões que se 

encontravam no manual, referentes à exploração do poema. De seguida, mostrei o vídeo referente 

ao poema na escola virtual. É de salientar que as crianças ficam sempre muito entusiasmadas 

quando visualizam este tipo de recursos. Depois escolheram os pares para trabalhar duas a duas, 
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e memorizarem o poema. Ao mesmo tempo que as crianças memorizavam o poema estavam a 

ouvir a música com o poema cantado. Penso que esta técnica facilitou a memorização do poema, 

pois é mais fácil memorizarem uma canção do que um texto. É de salientar que nem todos os 

grupos conseguiram memorizar bem o poema, apenas dois grupos conseguiram dizer o poema 

todo. Houve pelo menos dois grupos que só conseguiram dizer os primeiros versos, as restantes 

crianças tiveram algumas dificuldades, mas com a ajuda do karaoke que estava a ser projetado no 

quadro interativo conseguiram dizer a maior parte dos versos, o que talvez não ia acontecer se o 

vídeo não estivesse a ser projetado. 

 Na parte da tarde, depois de conversarmos sobre as estações do ano, nomeadamente, as 

caraterísticas da primavera, é de salientar que surgiram algumas dúvidas por parte das crianças 

sobre o porquê de ocorreram as estações do ano. Assim, com a ajuda da professora Alexandra 

explicámos às crianças porque é que isso acontecia, através da demonstração do movimento da 

Terra sobre o Sol. Ainda, mostrámos dois vídeos sobre a explicação das estações do ano. Penso 

que depois disso, as crianças compreenderam que o eixo da Terra está inclinado, e que no 

hemisfério que está virado para o Sol nessa altura é verão, no outro é inverno. Sendo que a 21 de 

dezembro a situação inverte-se a Terra está do outro lado do Sol, por isso, é inverno no hemisfério 

norte e verão no hemisfério sul (Visionarium, 2013).  

Ainda, sobre as estações do ano realizaram um questionário no kahoot sobre as 

características da primavera, para avaliar as aprendizagens que tinham sido adquiridas até aqui. 

Saliento que, assim que as crianças souberam que iam utilizar os tablets ficaram muito 

entusiasmadas. Depois de explicar como funcionava a aplicação, e como tinham de fazer para 

selecionar a resposta correta, o que elas mais queriam era que eu entregasse os tablets, por isso, 

começámos a jogar. Durante a realização do questionário as crianças estavam bastante 

interessadas aquando da leitura das perguntas e das respetivas respostas. No entanto, sempre que 

saía o resultado das perguntas, isto é, se tinham acertado ou não, as crianças que acertaram 

gritavam de alegria por terem conseguido acertar. Foi bastante visível a felicidade das crianças na 

realização da atividade, estavam todas bastante contentes por estarem a jogar no tablet, 

independentemente de ser um questionário sobre uma temática abordada, suscitou muito interesse 

da parte delas. Depois de visualizar as gravações referentes a esta atividade verifiquei isso mesmo, 

a cara de felicidade de todas as crianças e a concentração com que estas estavam quando se lia as 

perguntas. Para além disso, depois de analisar as respostas das crianças verifiquei que 67% do 

total das respostas foram corretas, o que é uma percentagem bastante positiva. Ainda, depois de 

observar as respostas das crianças referentes à motivação da atividade, verifiquei que 75% das 

crianças gostaram da atividade. Referente ao como se sentiram durante a realização da mesma 

26% sentiram-se felizes, 26% sentiram-se divertidas e 22% sentiram-se pensativas, apenas 13% 

sentiram-se tristes, 4% aborrecidas e 9% ansiosas e nervosas. Analisando os dados recolhidos 

mais de metade das crianças destacaram como positiva a elaboração do questionário. Ainda, é de 

salientar que as cinco crianças que mencionaram não gostar da atividade por coincidência foram 

as cinco crianças que tiveram menor pontuação no kahoot, isto é, erraram em metade ou mais de 

metade das respostas.  
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 Saliento que para o primeiro dia estava ainda planeada a construção de flores para 

construir o jardim da turma, no entanto, devido à falta de tempo esta atividade não foi realizada. 

Como as crianças não conheciam o kahoot, demorei algum tempo a ajudá-las a entrar no jogo e a 

explicar as regras do mesmo. No entanto, esta atividade vai ser realizada na minha próxima 

intervenção.  

 Referente ao segundo dia, é de salientar o interesse das crianças aquando da apresentação 

dos calculadores multibásicos, uma vez que mostraram bastante entusiasmo quando lhes 

apresentei os mesmos. Acho que este tipo de material didático favorece a aprendizagem das 

crianças, isto porque, de acordo com Jesus e Fini (2005) 

“os recursos e materiais de manipulação podem fazer com que o aluno focalize com 

atenção e concentração o conteúdo matemático a ser aprendido, atuando como 

catalisadores do processo natural de aprendizagem, aumentando a motivação, 

estimulando-o, de modo a aumentar a sua aprendizagem quantitativa e qualitativamente” 

(citado por Ferreira, Nogueira, & Oliveira, n.d., p. 12). 

No entanto, as crianças que estão mais avançadas mostraram desinteresse na utilização 

do mesmo, visto que já não precisam desse tipo de auxílio para concretizar os problemas. A maior 

parte das crianças compreendeu esta tarefa e obteve resultados positivos na resolução da mesma, 

penso que as aprendizagens foram alcançadas.  

 Depois do lanche, disse às crianças que à medida que acabavam tínhamos de criar os 

textos para colocar no nosso blog sobre cada atividade e, ainda, o texto sobre a turma. Assim, à 

medida que acabavam a tarefa de matemática, atribui-lhes um computador e um tema sobre o 

texto que tinham de criar. As crianças juntaram-se duas a duas ou três a três, com um computador, 

para criarem os textos. Antes de iniciar a atividade conversava com as crianças sobre o que tinham 

feito nessa atividade para estas perceberem o que tinham de escrever em cada texto.  

Saliento que nem todas as crianças conseguiram criar os textos e exprimir o que queriam 

dizer. Apenas dois grupos conseguiram concluir os textos. Foi notável que há ainda muitas 

dificuldades por parte das crianças no manuseamento do computador, bem como, na escrita de 

textos. No entanto, esta atividade centra-se num dos grandes pilares do trabalho com a escrita no 

ensino básico, nomeadamente, “escrever para aceder ao saber e para aprender a usar a escrita 

como forma de o exprimir, tendo para tal a necessidade de aprender a utilizar técnicas especificas 

para selecionar, registar, organizar ou transmitir informação” (Cortesão et al., 2013, p. 12). Isto 

é, apesar das dificuldades sentidas pelas crianças na escrita dos textos, é necessário que o 

professor planifique atividades que façam com que as crianças aprendam e ao mesmo tempo que 

estas se sintam motivadas. Por isso, a criação dos textos para o blog, serviu também para que as 

crianças treinassem a escrita e através da utilização do computador se sentissem motivadas para 

isso. Visto que o computador não serve só para obter informação é “um modo de ação didática 

facilitador da gestão do processo textual, nomeadamente da revisão, edição, publicação, 

colaboração nos vários momentos do processo” o que “possibilita a compreensão e a vivência da 

escrita enquanto ato social”, “os alunos modificam a sua atitude comunicativa ao tornarem em 

linha de conta os potenciais destinatários dos seus textos, pois, como já dissemos, a publicação 



 

610 
 

online ativa critérios de exigência relativamente à qualidade global” (Cortesão et al., 2013, p. 15). 

Assim, penso que este tipo de atividades para além de ser mais motivador criar um texto no 

computador referente a uma atividade que estas vivenciaram, é também um bom recurso para as 

crianças treinarem o desenvolvimento da construção de frases e de textos.  

 No último dia, da parte da manhã realizámos uma nova atividade de matemática, que de 

um modo geral correu bem. Visto que as tarefas continham conjuntos o que ajudou as crianças a 

perceber o significado de adição e subtração. No entanto, durante a explicação desta atividade 

mencionei que o zero não é nada, e matematicamente não está correto, no entanto, na altura pensei 

que fosse a maneira mais fácil de explicar às crianças o significado do zero à esquerda de um 

número. O zero é um número natural, no entanto, a definição de número natural é “o cardinal de 

um conjunto finito qualquer não vazio” (Palhares, 2004, p. 162), mas considera-se conveniente 

atribuir este número ao conjunto dos números naturais, passando a ser designado por conjunto 

dos números inteiros não negativos. Isto porque, o zero é um conjunto vazio, ou seja, um conjunto 

sem elementos. Para além disso, na adição o zero é considerado o elemento neutro, porque zero 

mais “a” é igual a “a”, tal como, acontece na subtração, “a” menos zero é igual a “a”. No entanto, 

na multiplicação é considerado um elemento absorvente, porque zero vezes “a” é igual a zero. 

Também considerado “um sinal numérico representado pelo algarismo 0, que não tem valor 

próprio, mas que, colocado à direita de um outro, lhe duplica o valor no sistema de numeração 

decimal” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, n.d.). Quando colocado à esquerda 

significa que a ordem correspondente a essa posição está vazia e, assim, não é necessário 

representar o algarismo 0. 

 Depois do intervalo, perguntei às crianças que aula é que íamos ter, à qual me 

responderam que era a aula de ginástica. Assim, perguntei-lhes o que achavam que íamos fazer, 

algumas crianças responderam fazer aula com música, jogos, mas ninguém mencionou a caça ao 

tesouro, depois de dar algumas pistas sobre o que íamos fazer disseram que era uma caça ao 

tesouro, e mais uma vez os ânimos elevaram-se. Depois de conversarmos sobre o que é uma caça 

ao tesouro e do que tínhamos de fazer, dividimos a turma em três grupos. O grupo que foi comigo 

foi o grupo amarelo, penso que a atividade no geral correu bem, as crianças estavam entusiadas 

com a caça ao tesouro. Realizaram os desafios tal como propostos, não havendo nenhum 

constrangimento. É de salientar que o meu grupo queria realizar a atividade o mais rápido 

possível, para poder ir procurar a próxima pista, penso que esta foi a parte mais empolgante para 

eles, a descoberta de novas pistas e novos enigmas. No final, quando chegámos ao ginásio, estava 

à espera que as crianças ficassem tristes por não haver um “tesouro”, mas sim a nossa aula de 

ginástica, tal não aconteceu, pois estas mostraram-se bastantes felizes. 

 Durante a aula de ginástica no ginásio, as crianças mostraram-se muito interessadas e 

empenhadas nos jogos propostos. No entanto, é notável que ainda há muitas crianças que não 

sabem respeitar as regras na aula de expressão físico-motora, o que faz com que não desenvolvam 

todas as aprendizagens propostas, pois ao não estarem atentas e concentradas nos jogos não 

conseguem realizar as atividades de forma correta. O jogo do passarinho quer voar foi muito 

interessante, pois algumas crianças já conheciam o jogo da batata quente, no entanto, estavam 

mais empolgadas quando disse que a bola era um passarinho e não podia cair. Depois de realizar 
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os jogos, apenas fizemos alongamentos, pois já estava na hora de irmos almoçar, isto porque, a 

caça ao tesouro demorou mais do que o tempo previsto e já não foi possível realizar o relaxamento.  

 Ainda, é de salientar o constrangimento que ocorreu com a coluna, pois tivemos algumas 

dificuldades em conectá-la com o computador, ora estava ligada ora deixava de dar. No entanto, 

este é um constrangimento que podemos ter sempre que utilizamos tecnologias. Tal como também 

aconteceu com os tablets, aquando da sua utilização para a realização do questionário no kahoot, 

isto é, os tablets dificultaram a realização da atividade devido ao seu funcionamento lento e, ao 

encravamento em alguns momentos do jogo.  

Da parte da tarde continuámos a realização dos textos para o blog, em que decidimos 

mudar os grupos de trabalho, bem como os temas que cada criança teve no dia anterior. Foi 

notável que os grupos em que estavam inseridas certas crianças foram os que obtiveram melhores 

resultados nos dois dias. Isto é, o grupo constituído pelo Gabriel, Iara e Mariana foram os que 

correram melhor talvez devido à destreza destes elementos no manuseamento do computador. 

Estas conclusões foram tiradas depois da observação dos textos elaborados pelas crianças em 

ambos os dias.  

A nossa primeira atividade ao longo de todos os dias é o acolhimento, que tem como 

objetivo acolher as crianças, a partilha de ideias e vivências sentidas pelas crianças, a 

sistematização dos acontecimentos da sala da turma do dia anterior e a apresentação do plano do 

dia. Este momento é muito importante para as crianças e, considerado fundamental para a 

professora titular, pois é altura de as crianças libertarem energias, contarem o que fizeram para 

depois começarem a trabalhar sem distrações. Mas mais do que isso, é um momento de 

comunicação, um dos grandes pilares do Movimento da Escola Moderna, uma vez que a 

comunicação estimula e desenvolve nas crianças formas variadas da construção do conhecimento. 

Assim, uma das formas de construir saberes é através dos diálogos de comunicação, tal como 

acontece todos os dias de manhã (Movimento da Escola Moderna, n.d.).  

Em suma, acho que esta semana correu bem e as atividades planeadas foram bem-

sucedidas. Tentei criar atividades de cariz didático para que estimular a motivação das crianças e 

assim, facilitar o desenvolvimento das suas aprendizagens. Eu senti-me tranquila e feliz na 

realização das atividades, e ao mesmo tempo, satisfeita por ver que as crianças estavam também 

elas felizes e motivadas.  
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Reflexão da 4.ª semana 

(16 a 18 de abril) 

 A quarta semana de intervenção, inserida na fase 3, ficou a cargo da Jéssica. Nesta semana 

foram planeados três momentos de laboratório, devido à planificação da nossa sequência didática 

sobre as plantas e os animais. Assim, referente ao estudo do meio a semana esteve focada nas 

mudanças de estado físico. 

 No primeiro dia de intervenção a Jéssica começou por explorar a diferença entre “à” e 

“há”, contextualizando com uma dúvida dos animais da quinta. Para isso, disse às crianças que 

sempre que quisessem saber qual a palavra a usar, “à” ou “há”, substituíam pela palavra “existe” 

na frase, se a frase ficasse com sentido então tinham de usar o “há”. Esta aprendizagem é de difícil 

perceção por parte das crianças, no entanto, penso que de uma maneira geral as crianças 

perceberam a diferença e conseguiram associar a palavra correta às frases que foram apresentadas. 

 Depois do lanche, iniciámos a atividade de laboratório, relacionada com a questão-

problema “Como se distinguem as substâncias sólidas das líquidas?”, em que a Jéssica começou 

por mostrar um cartoon com as ideias dos animais da quinta, neste momento as crianças estavam 

bastante concentradas. É de salientar que nenhuma criança concordou com a Marta, isto é, 

algumas crianças acharam que o Dudu estava certo e outras concordaram com o Godofredo. 

Foram várias as razões, “eu concordo com o Dudu, porque o chocolate é sólido, porque é uma 

comida que não é líquida. Não leva aquele líquido. Líquido é o leite e a água. Tudo o que se bebe 

é líquido” (GA), “eu concordo com o Godofredo, porque a água é líquida” (LU), “porque o 

chocolate não é feito de líquido” (ML), entre outras. Em quatro grupos, viram quais as substâncias 

que formam gota, cada grupo estava a ser auxiliado por uma professora, no meu grupo, todas as 

crianças perceberam a diferença entre líquido e sólido. Isto é, depois de experimentarem as 

crianças perceberam, quais as substâncias líquidas e quais as substâncias sólidas.  

 Da parte da tarde, as crianças acabaram de decorar os fantoches, enquanto as restantes 

crianças ficaram comigo e com a professora Alexandra a terminarem a ficha “completa e 

conhece” sobre as caraterísticas dos animais da quinta e sobre o “à” e “há”, iniciadas da parte da 

manhã.  

Na terça-feira, as crianças começaram por assistir a uma discussão entre os fantoches da 

quinta, relacionada com a questão-problema “Qual o efeito da temperatura nas substâncias?”, 

dinamizada por mim e pela Jéssica. De uma maneira geral, todas as crianças estavam atentas e 

entusiasmadas, e ao mesmo tempo, divertidas com o que estavam a ver. Assim, as crianças 

dramatizaram com os fantoches, as suas opiniões, escolheram os fantoches com quem mais se 

identificavam, tendo em conta, as suas opiniões, justificando as suas escolhas. Algumas crianças 

disseram que “eu acho que o chocolate vai derreter, mas se eu tiver aqui uma panela eu não estalo 



 

613 
 

os dedos e ele derrete. Temos de esperar” (LU), “eu acho que se esperarmos duas horas o 

chocolate já está derretido” (ER), entre outras. Este foi um momento de várias aprendizagens, 

uma vez que a utilização da dramatização em sala de aula “desenvolve a imaginação, exercita a 

criatividade e a expressividade” (Gaspar, 2014, p. 10), “havendo várias personagens, o aluno tem 

de trabalhar em grupo e aprender em colaboração com os outros” (idem), “desinibe o discente, 

aumentando a sua autoestima e preparando-o para uma comunicação mais eficaz em contextos 

variados” (idem) e no caso da componente lúdica contribui para a motivação.  

Depois do lanche, fizeram o registo das ideias prévias da atividade de laboratório nos 

tablets, através do preenchimento no Google Formulários, no entanto, esta atividade não correu 

como prevista.  Tendo em conta que está ligada à investigação-ação que estou a fazer para a minha 

dissertação de mestrado, esta atividade foi pensada por mim, e foi previamente testada, mas com 

o meu tablet. O que aconteceu foi que os tablets disponíveis na escola são muito lentos, o que 

dificulta o manuseamento por parte das crianças neste dispositivo. Isto é, as crianças selecionavam 

muitas vezes a mesma opção, pois este é de processamento lento, pelo que depois não conseguiam 

selecionar e continuar o seu preenchimento.  Este constrangimento afetou a resolução da 

atividade, devido ao tempo perdido para o preenchimento das ideias prévias. No entanto, com a 

ajuda das professoras conseguiram submeter os questionários. É de salientar que este tipo de 

aplicação para voltar a ser usada terá de ser com o recurso aos computadores, visto que com os 

tablets não corre bem. O que fez com que a atividade também não fosse bem-sucedida, as crianças 

não estavam concentradas, a maior parte dispersou. Além disso, pensou-se em preencher as ideias 

prévias no laboratório, sobre o que pensavam que ia acontecer às substâncias depois de 

aumentarmos a temperatura, pensando que a experiência iria demorar algum tempo. No entanto, 

a concretização da atividade foi bastante rápida e, por isso, ficou uma confusão no laboratório, 

porque enquanto umas crianças estavam a preencher os formulários, a professora já estava a 

mostrar as amostras que já tinham alterado o seu estado físico. Para a experiência ter sido mais 

lenta, o tacho não deveria de ter sido colocado na placa de aquecimento, até porque o saco onde 

estava o chocolate quase que derreteu. 

 Da parte da tarde, as crianças começaram por conhecer o nosso blogue, a Jéssica mostrou-

o e disse às crianças que tinham de ser elas a apresentar cada parte do mesmo, e ainda, que os 

textos utilizados para o blogue foram o que elas escreveram. Depois, a Jéssica perguntou se 

gostavam de cantar uma canção, assim disse que no dia seguinte iam aprender a canção. Antes de 

começarem a ensaiar terminam o registo no Google Formulários sobre o que aconteceu durante a 

experimentação, com o auxílio das professoras para ser mais rápido. No final, começaram a 

dividir as tarefas para o dia da apresentação e fizeram o primeiro ensaio. 

 No terceiro dia, demos continuidade à atividade de laboratório sobre as amostras que 

tinham ido para o congelador. Assim, as crianças começaram por ir ao laboratório observar como 

tinham ficado as substâncias, depois de terem estado no congelador. Quando chegaram à sala as 

crianças registaram nas folhas do Google Formulários, que já estavam impressas. Isto porque 

ocorreu um lapso aquando da preparação do registo da atividade, pois para registar o que tinha 

acontecido durante a experimentação da atividade no congelador também seria no Google 

Formulários. No entanto, não nos lembrámos que esta atividade só ia ser concluída no dia seguinte 
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e que os tablets não podiam ficar ligados um dia inteiro sem submeter as respostas das crianças. 

Assim, decidimos imprimir os formulários já preenchidos no dia anterior, e concluir o registo no 

papel.  

 Depois disso, as crianças procederam às conclusões da atividade, a Jéssica começou por 

fazer uma sistematização de todas as atividades relacionadas com as mudanças de estado físico, 

posteriormente, através de um questionário no kahoot. É de salientar que apenas 56% das 

respostas foram corretas, devido à forma como a questão estava colocada, isto é, a pergunta não 

estava bem feita, pois utilizámos os conceitos “derreteu” e “congelou”, em vez de utilizarmos 

“manteve-se sólido”, “manteve-se líquido”, “passou a líquido” e “passou a sólido”. No entanto, 

apesar das respostas incorretas as crianças sentiram-se bastante entusiasmadas e divertidas, é de 

salientar que 80% das crianças adoraram o kahoot. Assim, depois da entrega de várias fichas de 

avaliação da motivação das atividades, uma sobre o registo das ideias na ficha de registo em papel, 

outra sobre o registo no Google Formulários e outra sobre o kahoot, 80% das crianças adoraram 

tanto o kahoot como o Google Formulários, mas apenas 76% adorou a ficha de registo em papel. 

Ainda, depois de recolher a opinião das crianças sobre qual a aplicação que mais gostaram, kahoot 

ou Google Formulários, conclui que 80% das crianças preferem o kahoot e apenas 20% o Google 

Formulários. Esta discrepância de dados, penso que se deve ao facto de as crianças não terem 

conseguido selecionar as opções que queriam no tablet, devido à dificuldade em manusear com 

os tablets aquando da realização dos registos no Google Formulários.   

 Depois do lanche, as crianças fizeram uma atividade relacionada com a matemática, em 

que usaram roletas para que lhes calhasse um número e, posteriormente, fazer contagens 

progressivas e regressivas com esses números. Na minha opinião esta atividade foi muito 

interessante, pois é sempre bom as crianças manusearem com material didático aquando da 

sistematização ou iniciação de uma nova aprendizagem, facilitando assim, o desenvolvimento da 

mesma. No entanto, devido à fragilidade do material foram várias os grupos que danificaram a 

roleta. Ainda assim, penso que a atividade foi bem conseguida.  

 Da parte da tarde, as crianças começaram por treinar a apresentação do blogue. Apesar 

de ser um tema que entusiasma as crianças, devido ao calor que se fazia sentir estavam muito 

cansadas e desconcentradas, o que dificultou a concretização desta tarefa. No entanto, 

conseguimos ensaiar a canção bem como a coreografia, e ainda, ver algumas falas das crianças.  

 É de salientar que ao longo desta semana para além das dificuldades sentidas com os 

tablets, também sentimos algumas dificuldades com o quadro interativo aquando da marcação do 

comportamento na ClassDojo, uma vez que tanto está a funcionar como deixa de estar. Este tipo 

de acontecimentos, que estão sujeitos a acontecer cada vez que se utilizam este tipo de 

dispositivos, dificultam a utilização dos recursos digitais em sala de aula. Um estudo revela que 

“a fraca organização dos recursos, a fraca qualidade do software, a existência de software 

inapropriado, o número insuficiente de computadores, assim como a falta de acesso à Internet de 

banda larga, constituem sérios obstáculos” (Simões, n.d., p. 4), tal como a falta de técnicos para 

a resolução destes problemas.  
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 Em suma, penso que esta semana correu bem, tanto para as crianças como para a minha 

colega Jéssica, apesar de ter sido uma semana bastante cansativa.  
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Reflexão da 5.ª semana 

(23 e 24 de abril) 

 Na quinta semana de intervenção, em que fiquei responsável por dois dias de intervenção, 

foquei a minha planificação na temática da diversidade de plantas. 

 Na segunda-feira, comecei por apresentar uma nova história sobre “Os amigos da Zita 

visitaram a quinta” como forma de contextualizar a introdução das consoantes k, w e y.  Quando 

questionei as crianças sobre o que achavam que íamos fazer algumas delas responderam que 

íamos dar uma letra nova, porque já tinham visto no manual a Yasmine, o Wilson e a Karen. 

Depois de conversar com as crianças sobre que letras eram estas (letras estrangeiras) estas 

questionaram como se pronunciavam, assim, depois de lhes dizer para pronunciarem as palavras, 

estas perceberam que o “y” se lê “i”, o “w” se lê “ui” e que “k” se lê “c”. 

 De seguida, foram desenhar as três letras que aprenderam, nesta altura notei que as 

crianças tiveram algumas dificuldades em escrever o “k” maiúsculo e minúsculo. Penso que esta 

aprendizagem não é fácil, pois as crianças raramente usam estas letras, o que leva a que as crianças 

treinem pouco a escrita das mesmas. Em conversa com a professora Alexandra, por vezes, quando 

as crianças chegam ao 2.º ciclo do ensino básico deixam de utilizar estas consoantes na forma 

manuscrita, usando apenas imprensa.  

 Ainda, antes do intervalo iniciámos a elaboração do jogo de palavras com as três letras, é 

de salientar que as crianças estavam bastante entusiasmadas aquando da associação da imagem à 

palavra e à sua colagem, uma vez que a expressão plástica é sempre de grande interesse por parte 

das crianças. No entanto, durante esta atividade as crianças perderam algumas palavras e imagens, 

o que me levou a pensar que deveria de ter colocado numa caixa as peças do jogo.  

 Depois do intervalo continuámos a atividade de português, sendo assim toda a atividade 

pensada para matemática, desde o powerpoint com a nova dúvida dos animais, a leitura e 

representação dos números até 100 e a elaboração da tarefa “Vamos adicionar e subtrair”, não se 
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concretizou, no entanto, vai ser feita na minha próxima intervenção. O facto de o jogo ter várias 

fotografias e palavras para colar fez com que as crianças demorassem algum tempo, foi notável a 

dificuldade de algumas crianças na colagem das imagens/palavras. Depois de refletir, acho que 

esta atividade foi interessante, no entanto, para facilitar a colagem e a associação das imagens 

com as palavras, podia ter colocado as imagens impressas na folha, e assim, as crianças só tinham 

de colar as palavras.   

 Depois do almoço, as crianças começaram por elaborar a ficha de avaliação sumativa de 

estudo do meio. De seguida, passámos ao ensaio da apresentação do blog, as crianças estavam 

muito entusiasmadas com a apresentação, foi notável pela agitação que se fazia sentir. No entanto, 

o ensaio correu bem e as crianças estavam preparadas, houve crianças que me disseram que 

tinham treinado em casa no fim de semana, para que tudo corresse bem. Devido à falta de tempo, 

apenas conseguimos fazer um ensaio, depois registámos o comportamento na classdojo, mas este 

foi registado por mim, porque já não havia tempo.  

 As crianças que não tinham AEC foram com a professora Alexandra e com a Jéssica para 

o laboratório fazer o bolo de alfarroba e donuts, enquanto eu fiquei a preparar a sala.  

 Quando já estava tudo preparado, e os pais já estavam presentes, iniciámos a apresentação 

do blog. A professora Alexandra começou a sessão, agradecendo aos pais e apresentando-nos. 

Depois as crianças passaram à apresentação do blog e dos posts que já estavam feitos. De seguida, 

entraram os animais da quinta dos quatro ventos para se apresentarem, e passarmos à canção da 

quinta dos quatro ventos. No final da apresentação do blog, expliquei aos pais como se podiam 

inscrever no blog e na classdojo. É de salientar que uma das mães me questionou como podia 

aceder ao kahoot que fiz, porque o filho quer jogar, achei muito interessante esta intervenção, 

porque notei o quanto as crianças estão a gostar de usar este tipo de aplicações. No momento de 

convívio com os pais, e entrega dos convites com os QRcodes e com as senhas para a ClassDojo 

notei que os pais estavam interessados em saber como podiam aceder ao blog e à ClassDojo. 

Sinceramente não estava à espera que estivessem tão interessados e entusiasmados com este tipo 

de atividades. Houve alguns pais a fazerem-me questões de como podiam aderir, do que podiam 

fazer e de como é que eu ia aceitar e quando. Neste momento ainda faltam 7 encarregados de 

educação aceder à ClassDojo e 8 ao blogue.  

 No segundo dia, comecei por questionar as crianças do que achavam que ia acontecer 

através da observação da capa da história “As plantas da Quinta dos Quatro Ventos”, depois fiz a 

leitura da história. Assim que terminei a leitura algumas crianças mencionaram que os animais 

foram descobrir plantas e que se calhar nós também íamos. De seguida, conversámos algum 

tempo sobre a história, se conheciam algumas plantas, se são todas iguais, se existem todas no 

mesmo sítio (país), e o que achavam que íamos fazer a seguir. Depois de falarmos sobre o que é 

o que os animais fizeram, as crianças disseram que íamos fazer uma caça ao tesouro, assim que 

confirmei, gritaram de alegria. Assim, disse às crianças que íamos fazer uma caça ao tesouro, mas 

desta vez íamos fazer uma com o telemóvel. Dividimos a turma em três grupos, um grupo com 5 

crianças, outro com cinco, e outro com dez. Disse às crianças que a caça ao tesouro digital ia ser 

feita no recreio exterior à volta da escola, e que a caça ao tesouro em papel feita no recreio interior. 

A Jéssica ficou com um grupo de cinco crianças a fazer a caça ao tesouro digital, eu fiquei com 
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outro grupo de cinco crianças a fazer a caça ao tesouro digital e a professora Alexandra ficou com 

um grupo de dez crianças a fazer a caça ao tesouro em papel.  

 De uma maneira geral, as atividades correram bem, no entanto, é de salientar que o grupo 

da caça ao tesouro em papel não conseguiu encontrar todas as pistas, apesar de ter sido a Jéssica 

a esconder. Ainda, a caça ao tesouro digital teve alguns constrangimentos, para além de ter sido 

feita com um telemóvel, uma vez que no recreio exterior não há internet da escola, e por isso, 

tivemos de usar os dados móveis. Além disso, o facto da escola não ser assim tão grande e do 

GPS não estar a funcionar bem, tivemos de desligar o GPS e andar no ecrã com o ponteiro que 

marcava a nossa localização. Este foi um constrangimento que tivemos no momento da execução 

da tarefa, depois de ter experimentado quatro vezes a caça ao tesouro e de ter tido de mudar 

algumas questões de cada vez que criava uma nova. No entanto, apesar de termos sido nós a andar 

com o ponteiro para ficar na localização exata, acho que não afetou a dinâmica da atividade, visto 

que as crianças estiveram bastante entusiasmadas e interessadas na mesma. O momento de 

registarem as plantas através da fotografia, no meu grupo, foi um momento que se notou que as 

crianças estavam empenhadas por serem elas a tirar a fotografia e a registar o posto.  

Depois do lanche, continuámos a caça ao tesouro, trocando os grupos, os que tinham feito 

na parte do recreio interior passaram para o recreio exterior e os que estavam no recreio exterior 

passaram para o interior. Mais uma vez as crianças que estavam no recreio interior não 

encontraram as imagens todas, no entanto, no recreio exterior correu tudo bem, exceto o problema 

com o GPS.  

 Depois de terminarmos as caças ao tesouro, regressámos à sala, em que tivemos uma 

pequena conversa sobre as plantas que tinham encontrado nas duas caças ao tesouro, falámos 

sobre os seus nomes, qual a sua utilidade no dia-a-dia e se existem em Portugal, para isso, mostrei 

as imagens das diferentes plantas, e fomos conversando sobre cada uma. É de salientar que 

algumas das plantas as crianças não conheciam, tal como o cacaueiro, cafeeiro e mangueira, no 

entanto, como tinham sido mencionadas na história já sabiam que plantas eram, ou seja, as suas 

designações, mas só depois de termos associado, durante a caça ao tesouro, a planta ao seu nome 

é que estas passaram a conhecê-la. Depois de vermos o que é que as crianças achavam sobre cada 

planta, distribui uma fotografia da planta a cada grupo de duas crianças, as palavras para colarem 

na ficha de registo sobre cada planta, em que tinham de colar o nome, para que pode ser utilizada 

e onde pode ser encontrada. Maior parte dos grupos conseguiu fazer corresponder a imagem às 

caraterísticas corretas, no entanto, observei que dois grupos não conseguiram concluir a atividade, 

uma vez que não leram as palavras e, por isso, colaram nos sítios errados. Ainda, é de salientar 

que três grupos fizeram duas plantas em vez de uma, porque havia plantas a mais, não podia ser 

só uma por grupo, assim, os grupos que terminaram primeiro foram os grupos que fizeram mais 

do que uma.  

 Antes de irem almoçar responderam ao questionário de motivação da atividade em papel 

e digital, e ainda, à escolha da atividade que mais gostaram. É de salientar que todas as crianças 

adoraram ambas as atividades, no entanto, quando responderam qual a sua preferida 68% das 

crianças preferiu a caça ao tesouro com o telemóvel. Apesar de muitas escolas proibirem o uso 

do telemóvel, podiam aproveitar este tipo de recursos para serem utilizados em sala de aula. A 
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escola deve ter como principal objetivo ir ao encontro dos interesses, necessidades e valores das 

crianças, e sendo, o telemóvel um dos dispositivos mais usados atualmente pelas crianças, pode 

ser aproveitado para motivar o interesse das crianças em sala de aula (Maia-Lima, Silva, & 

Duarte, 2016).  

 Depois do almoço, as crianças em grupo foram à frente da turma apresentar a sua planta, 

enquanto projetei a fotografia no quadro. As crianças explicaram bem as caraterísticas das plantas, 

bem como, as suas designações, no entanto, este momento foi de grande agitação por parte das 

mesmas. Na minha opinião, algumas crianças não estavam atentas e começaram a dispersar.  

 Posteriormente à apresentação, as crianças que ainda não tinham terminado a atividade 

iniciada no dia anterior referente ao jogo das palavras continuou-o, as restantes foram comigo 

para o setor fazer flores para construirmos um jardim com as flores. No entanto, apenas sete 

crianças fizeram as flores, as restantes vão terminar na minha próxima intervenção. Esta atividade 

por parte das crianças foi satisfatória, uma vez que tudo o que são atividades de expressão plástica 

dá uma certa liberdade às crianças, e ainda, alguma descontração. 

 Relativamente a esta semana, o facto de ter sido planeada uma atividade para a sequência 

didática referente ao projeto da Jéssica fez com que ficasse mais stressada, por não ser eu a 

planificar a atividade por “inteiro”, pois já tinha a minha semana toda pensada e planeada e tive 

de estar algum tempo à espera da parte dela, o que dificultou a minha intervenção. Tenho noção 

que há coisas que não foram planeadas da forma mais correta, mas devido à falta de tempo que 

depois tive para rever tudo não esperava outro resultado. Esta foi a minha grande dificuldade esta 

semana, bem como, a aplicação da caça ao tesouro e a situação do GPS, mas mais uma vez são 

as consequências da utilização dos recursos digitais.  

  

 

Referências bibliográficas: 

Maia-Lima, C. M., Silva, A., & Duarte, P. (2016). Telemóveis na Sala de Aula: duas 

experiências didáticas. Medi@ções, 4(1), 19–34. 

 

Reflexão da 6.ª semana 

(2 e 3 de maio) 

 A sexta semana de intervenção ficou responsável pela Jéssica que interveio dois dias. 

Durante estes dois dias as atividades tiveram como temáticas principais as plantas e as borboletas.  

 No primeiro dia, na quarta-feira, estava planeada pela escola uma visita de estudo ao 

“Borboletário Tropical” de Constância, por todas as turmas de primeiro ano. Assim, neste dia não 

houve a hora de acolhimento, as crianças entraram na sala prepararam as lancheiras e dirigimo-

nos à entrada, uma vez que estavam a decorrer as provas de aferição nos restantes setores. A 
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preparação da visita de estudo já tinha sido feita pela professora Alexandra e pelas crianças através 

da exploração da história “Borboletas nas plantas” feita pela Jéssica. 

 Depois de chegarmos ao “Borboletário Tropical” de Constância, devido às condições 

meteorológicas, ficámos na biblioteca do parque a ler livros acompanhados por uma das turmas 

do 1.º ano, enquanto a outra fez a visita. Chegámos ao Borboletário por volta das 9 horas e 30 

minutos, e apenas às 11 horas e 15 minutos é que entrámos para a visita. Até este momento as 

crianças estiveram a ouvir ler histórias, a ler histórias e a lanchar, por último, fomos dar um 

passeio pelo parque, enquanto não chovia. Quando chegou a hora de entrarmos no borboletário 

começámos por ser recebidos pelo Monitor Tiago, que nos explicou algumas das caraterísticas 

das borboletas, desde a sua reprodução, à sua estrutura corporal e, ainda, algumas caraterísticas 

das borboletas diurnas e noturnas. Neste momento as crianças estavam entusiasmadas e 

concentradas ao que estava a ser explicado, no entanto, estavam também muito irrequietas para 

tirarem todas as dúvidas que tinham. Na minha opinião todas as informações que foram dadas às 

crianças foram imprescindíveis e a maneira como foram dadas foi muito interessante. Depois de 

entrarmos na sala onde estavam as borboletas a concentração das crianças para as informações 

que estavam a ser dadas pelo Monitor já não foi a mesma, o que é normal, visto que as crianças 

estavam mais interessadas em explorar o espaço e observar as borboletas. Uma das estratégias 

que podia ter sido utilizada inicialmente, era deixar que as crianças explorassem o espaço e 

observassem durante algum tempo, e só depois explicar alguma das informações que queriam dar. 

 É de salientar que esta visita de estudo foi muito interessante para as crianças, elas 

gostaram muito e aprenderam algumas coisas, o que foi visível da parte da tarde aquando da 

síntese da visita. No entanto, penso que o tempo que estivemos no espaço do borboletário à espera 

para que fosse a nossa vez foi desnecessário, pois poderia ter sido preparada uma atividade previa 

para que as crianças não estivessem de estar ali à espera. Mas como não fomos informadas 

anteriormente de que isto se ia passar, não levámos nada pensado ou preparado. 

 Da parte da tarde, depois de termos conversado à hora de almoço com a professora 

Alexandra decidimos elaborar um texto sobre a visita de estudo, em que as crianças foram ao 

quadro escrever frases sobre o que fizeram e viram, enquanto as restantes crianças davam ideias. 

É de salientar que numa próxima vez que se faça este tipo de atividade, as crianças que não 

estavam a escrever as frases no quadro podiam estar a transcrever o texto para a folha, porque a 

maior parte das crianças passado algum tempo acabou por dispersar, uma vez que não estava a 

fazer “nada”. Assim, a atividade pensada para este dia da elaboração de borboletas não se 

concretizou. 

 No segundo dia de intervenção, a Jéssica deu continuidade à elaboração do texto iniciado 

no dia anterior, mas neste dia disse às crianças para começarem a transcrever o texto para a folha. 

A escrita é uma das aprendizagens mais importantes nestas idades, porque não desenvolve uma 

só capacidade “a primeira é a formulação mental, a segunda a codificação linguística, a terceira a 

passagem da mensagem linguística para a modalidade escrita e a quarta, a execução motora do 

ato de desenhar as letras correspondentes à mensagem que quer escrever” (Machado, 2012, p. 8). 

Foi notável a diferença entre este dia e o anterior a nível da concentração das crianças na 

elaboração do texto, visto que agora estavam muito mais atentas, uma vez que estavam a 
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transcrevê-lo. Assim, a descoberta na Quinta dos Quatro Ventos e a revisão dos padrões 

ortográficos an, en, in, on, un, pensados para este dia não se concretizou.  

 Ainda surgiu uma atividade que não estava prevista, às 10 horas dirigimo-nos a uma das 

salas do CIEC para participar no Workshop do Dia da Mãe em que as crianças tiveram de ajudar 

na confeção da compota para oferecer à mãe. Enquanto umas estavam a ajudar na confeção as 

restantes decoravam os cartões para enfeitar o frasco da compota. 

Depois do lanche, iniciou-se a atividade de laboratório, que devido ao laboratório estar 

ocupado foi feita em sala de aula.  A Jéssica começou por mostrar o cartoon sobre a diversidade 

das plantas, para surgirem as ideias prévias das crianças, a discussão que surgiu depois deste 

cartoon foi bastante interessante. As crianças tiveram várias ideias, como “as plantas têm várias 

partes”, “eu acho que não”, entre outras que foram surgiram. Este tipo de atividades vai 

desenvolvendo a capacidade de argumentação das crianças que é notável que tem vindo a ser cada 

vez maior.  

Depois a Jéssica disse para as crianças formarem grupos e deu um tablet a cada grupo, 

para que lessem os QRcodes que criei de cada cartoon para cada questão-problema. Cada grupo 

ficou apenas com uma questão-problema, das seguintes “serão todas raízes? Como podemos 

agrupar diferentes raízes?”, “serão todos caules? Como podemos agrupar diferentes caules?”, 

“serão todas folhas? Como podemos agrupar diferentes folhas?”, “serão todas flores? Como 

podemos agrupar diferentes flores?”, “serão todos frutos? Como podemos agrupar diferentes 

frutos?” e “serão todas sementes? Como podemos agrupar diferentes sementes?”. Depois das 

crianças lerem o cartoon em pequeno grupo e discutirem as ideias foram disponibilizadas partes 

das plantas, ao grupo das raízes as raízes, ao grupo dos caules os caules, ao grupo das folhas as 

folhas, ao grupo das flores as flores, ao grupo dos frutos os frutos e ao grupo das sementes as 

sementes.  

As crianças estiveram a observar cada parte das plantas que lhes calhou com lupa e 

estiveram a preencher as folhas de registo consoante aquilo que observavam. Inicialmente, 

começaram por colar as imagens referentes às ideias prévias, em que as ideias que pensávamos 

que iam ter coincidiram com as que tiveram, como por exemplo, que o pepino, o tomate e a pinha 

não são fruto. É de salientar que nesta altura as crianças estavam mais interessadas em observar 

as caraterísticas das plantas utilizando a lupa do que em registar na folha de registo.  

As conclusões eram para ser terminadas no final deste dia, mas devido ao tempo dedicado 

para a exploração das partes das plantas que estava a levantar bastante interesse por parte das 

crianças, a Jéssica decidiu dar continuidade à atividade da parte da tarde. Além disso, a leitura 

dos documentos que apareciam aquando da leitura dos QRcodes demorou algum tempo por parte 

das crianças, que ainda têm algumas dificuldades na leitura. No entanto, este tipo de atividades 

para além de motivar as crianças com a utilização dos tablets e dos QRcodes, faz com que através 

de atividades didáticas as crianças desenvolvam a capacidade de leitura, algo que em muitas salas 

de aula só é trabalhado através da leitura de textos do manual, o que acaba por ser aborrecido para 

as crianças.  
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Durante toda a atividade de ciências, é de salientar que o pouco tempo que houve para a 

preparação da atividade fez com que nem todos os recursos estivessem preparados 

antecipadamente. No entanto, penso que com os recursos que tivemos conseguiu-se desenvolver 

a atividade da melhor maneira e explorar as diferentes partes das plantas, as crianças não tiveram 

tempo de verificar todas as partes com os QRcodes.  

Assim, as atividades pensadas para a parte da tarde como o ensaio das apresentações sobre 

a exploração que fizeram e as situações problemáticas de matemática, não foram feitas.  

Ao longo desta semana destaco como menos positivo a falta de recursos, devido à falta 

de tempo que temos para planificar as nossas atividades. No entanto, é de salientar que 

conseguimos ultrapassar estes obstáculos e melhorar a nossa prática nas intervenções seguintes, 

completando aquilo que não foi feito e que ainda falta concluir, não deixando nada incompleto 

no desenvolvimento das crianças. Penso que isso faz parte do ser professor e do nosso 

desenvolvimento profissional ao longo dos anos, não deu tempo para concluir, não há problema, 

desde que essa atividade seja retomada e concluída com as crianças e não esquecida.  

 

Referências bibliográficas: 

Machado, S. (2012). A escrita criativa no 1o Ciclo. (Relatório Final, Instituto Politécnico de Bejal). 

Retrieved from https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/3911/1/Escrita Criativa no 1o 

Ciclo_Susana Machado.pdf 

 

Reflexão da 7.ª semana 

(7 e 9 de maio) 

Passadas sete semanas de intervenção chegou a minha penúltima semana, em que fiquei 

responsável por três dias da semana. As temáticas principais desta semana foram as plantas e os 

objetos da Quinta dos Quatro Ventos. Tal como na quinta semana, implementei a sequência 

didática desenvolvida pela Jéssica sobre as plantas. 

No primeiro dia comecei por conversar com as crianças sobre o que já tinham feito na 

sessão anterior sobre as plantas, as crianças ainda se lembravam de algumas partes de plantas, 

mas foi notável que algumas já estavam esquecidas. Especifiquei que iam continuar a atividade, 

desta vez demos mais ênfase às caraterísticas das plantas e como podíamos agrupá-las, tendo em 

conta uma caraterística. Para isso, dei exemplos de algumas partes de plantas e questionei como 

as podíamos agrupar, neste momento as crianças mencionaram a cor, os tamanhos e se podíamos 

comer ou não. Assim, cada grupo ficou responsável por agrupar cada parte das plantas, o grupo 

das raízes agrupou as diferentes raízes, o grupo dos caules os diferentes caules, e assim, 

sucessivamente. O objetivo era colocarem nos retângulos as fotografias de cada parte das plantas 

e escrever em cima a caraterística pela qual estavam a agrupar. É de salientar que nem todos os 

grupos conseguiram agrupar as diferentes partes das plantas à primeira, em alguns casos foi 

necessário dar algumas pistas para que agrupassem da melhor forma. No entanto, depois de 
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darmos algumas pistas as crianças conseguiram agrupar as partes das plantas e escrever a 

caraterística do agrupamento. 

Depois do lanche, as crianças colaram as fotografias e os QR codes das partes das plantas 

nas folhas “Quem sou eu?”, posteriormente, leram os QR codes de cada parte da planta que lhes 

tinha calhado. Esta atividade demorou mais tempo do que o previsto, uma vez que as crianças 

demoraram algum tempo a ler a informação de cada QR code. No entanto, é de salientar que notei 

que algumas crianças já conseguem ler os QR codes sozinhas, o que no início não era possível. 

Depois de analisar os questionários relativamente a estas atividades com a utilização dos QR 

codes, verifiquei que 95% destaca como positivo a sua utilização, porque gostaram muito ou 

adoraram. Quando questionadas sobre o porquê de gostarem ou adorarem utilizar os QR codes as 

crianças responderam maioritariamente “porque gosto de usar o tablet”, no entanto, também 

obtive respostas como “porque as professoras se esforçaram”, “gosto de tirar fotografias” e 

“porque fiquei a saber mais coisas”. Ainda, 50% das crianças sentiram-se felizes aquando da sua 

utilização e 20% divertidas, o que é uma percentagem bastante positiva no que diz respeito à 

motivação e satisfação da turma na realização destas atividades, e consequentemente, no 

desenvolvimento das aprendizagens. Deste modo,  

“o uso do “QR code”, enraizado e sustentado no Mobile Learning, poderá ser uma forma 

de inovar os processos de ensino e aprendizagem, apelando ao fator de novidade e 

introduzido uma maior dinâmica. De facto, o “QR code” apresenta-se como sendo uma 

motivação extra para os alunos” (Carrondo, 2017, p. 77).  

Depois do almoço, as crianças procederam à elaboração das conclusões, através dos QR 

codes acederam às propostas de diálogo para a apresentação com os fantoches. Posteriormente, 

com o auxílio dos fantoches cada grupo apresentou as partes das plantas que lhes calhou e 

especificou o porquê de serem frutos, sementes, folhas, caules, flores ou raízes, salientando 

algumas das suas utilidades. A apresentação das diferentes partes das plantas de uma maneira 

geral correu bem, tendo em conta o tempo que houve para ensaiarem a apresentação, no entanto, 

foi notável que algumas crianças não estavam preparadas e necessitaram de ajuda para 

apresentarem a parte da planta, algumas já não se lembravam dos nomes de cada parte e das suas 

caraterísticas. Neste dia, estava ainda planeada a construção de flores para fazer um jardim, isto 

é, a continuação da construção, pois algumas crianças já tinham iniciado a atividade, no entanto, 

mais uma vez esta atividade não se concretizou, foi adiada para quarta-feira à tarde. 

No segundo dia, comecei por apresentar o powerpoint sobre o objeto que apareceu na 

Quinta dos Quatro Ventos, em que algumas crianças sabiam que o que estava na imagem eram 

figuras geométricas, mas algumas responderam-me que o que apareceu na Quinta era “um tapete”. 

Depois de conversarmos sobre as figuras geométricas que apareciam na “caixa”, e das crianças 

identificarem os triângulos e o quadrado, e de lhes apresentar o paralelogramo, passámos à 

exploração da folha de registo sobre o tangram, perguntando às crianças que figuras é que viam 

formadas pelas peças do tangram e como achavam que as podiam formar. Assim, passei à abertura 

do link do jogo do tangram, testado no dia anterior na escola a partir do meu tablet, quando estava 

à espera que o link carregasse apareceu uma notificação a dizer que o site estava bloqueado pelo 

Ministério da Educação, e que para aceder necessitava de uma palavra passe e de um email. 
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Depois de testar nos computadores portáteis para ter a certeza que aparecia a mesma coisa, disse 

às crianças que estávamos com alguns problemas na abertura do site. Assim, decidi passar à 

atividade pensada para depois do intervalo, apresentei o powerpoint sobre os objetos que 

apareceram na Quinta dos Quatro Ventos, e questionei as crianças que tipo de objetos viam, 

depois das crianças nomearem os nomes de todos, perguntei com o que é que eram parecidos e se 

concordavam com os animais que diziam ser sólidos, algumas crianças responderam que sim, 

outras acharam que alguns não eram sólidos, como a vela. Assim, mostrei alguns dos objetos às 

crianças em tamanho real, algumas responderam que os dados são “cubos”, outros que o globo é 

uma “esfera”, alguns disseram que o pacote das batatas fritas é um “cilindro” e, por último, o que 

mostraram mais dificuldade foi o “paralelepípedo”, pois não se lembravam do nome, e 

responderam “paralelogramo” e outros “retângulo”. Por isso, questionei as diferenças entre o 

paralelogramo e o paralelepípedo, e retângulo, as crianças através de exemplos conseguiram 

perceber e explicar as suas diferenças.  Depois, apresentei a tarefa que iam fazer sobre os objetos 

que se pareciam mais com os sólidos apresentados, em que dei a cada criança uma caixa feita em 

papel para que não perdessem as imagens. É de salientar que apenas três crianças perderam 

uma/duas peças, o que é bastante positivo, porque da última vez que fizeram uma atividade deste 

género perderam bastantes imagens e muito maiores que estas. A exploração dos objetos tendo 

em conta os sólidos com que são mais parecidos teve resultados positivos, no entanto, a maior 

parte das crianças teve dificuldade em corresponder o caderno (paralelepípedo) e o pacote do leite 

(cilíndrico). Penso que esta dificuldade foi devido ao tamanho da imagem que era pequena e, 

ainda, à forma como estava a imagem, que não dava para perceber diretamente que eram os 

sólidos correspondentes, tendo sido confundidos com o cubo e o paralelepípedo.  

Durante o intervalo tratei de procurar outro link com o tangram online, encontrei um site 

em que tinha apenas três das imagens selecionadas anteriormente. Depois de conversar com a 

professora Alexandra decidimos fazer esses três no computador, e os três restantes fazer com o 

tangram que cada criança tinha no manual de matemática para descartar. Assim, formei grupos 

de três crianças, cada grupo ficou com um computador e cada criança fez uma das figuras com as 

peças do tangram no computador e, posteriormente, com o tangram. Não notei grandes 

dificuldades aquando do manuseamento do computador para a elaboração da atividade. É de 

salientar que 85% gostaram muito e adoraram utilizar este recurso digital, e 74% sentiu-se feliz e 

divertido na sua utilização. Quando questionei o porquê a maioria das crianças respondeu “porque 

gosto de usar o computador”. No entanto, o link escolhido inicialmente era muito mais 

interessante e fácil de manusear para crianças de 1.ºano, o que é uma pena que tenham bloqueado 

este site, com conteúdos tão interessantes. Apesar disso, falei com as crianças que vão estar no 

blogue os links dos dois jogos, para que possam experimentar o outro em casa, visto não dar para 

aceder na escola.  

Depois do almoço, mostrei o powerpoint com a nova dúvida dos animais, em que o 

Damião não sabia o número que vinha depois do 80. As crianças já sabiam ler os números até 

100, quando comecei a apontar para os números e a perguntar quais eram não tiveram quaisquer 

dúvidas em dizer qual era. Estas ficaram muito contentes por terem chegado ao 100. Quando 

questionei que ordem aprendemos, uma vez que já conhecíamos as unidades e as dezenas, houve 

algumas dúvidas em dizer a ordem, mas depois perceberam que o 1 de cem, era uma centena. 
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Assim, preencheram o resto da casa do 100 que ainda tinham para concluir. De seguida, mostrei 

a tarefa “Vamos adicionar e subtrair”, perguntando às crianças o que tinham de fazer em cada 

questão, pedindo que lessem as questões. Depois das crianças perceberem passaram à elaboração 

da mesma.  

No terceiro dia, comecei por apresentar o powerpoint com a nova dúvida do Damião, mas 

desta vez de português. Depois de ler a questão do Damião no quadro escrevi as letras dos padrões 

ortográficos am, em, im, om, um, an, en, in, on e un, questionando como se liam juntas. 

Inicialmente, algumas crianças disseram que eram diferentes e que o som também era diferente, 

mas depois de ler algumas vezes perceberam que se lia da mesma maneira, ou seja, que o som era 

o mesmo. Uma criança veio ao quadro completar a palavra que o Damião tinha dúvida, depois 

disso questionei porque é que umas se escreviam com m e outras com n, estas deram algumas 

ideias como “porque é assim”. No entanto, deixei a questão em aberto e disse para irem procurar 

as palavras na sopa de letras. Enquanto algumas crianças estavam a terminar a tarefa, deixei que 

as restantes que já tinham terminado fizessem o plural das palavras, mesmo sem saber a regra.  

Depois do intervalo, já quando todas as crianças tinham terminado, questionei se sabiam 

qual a regra para saber quando se escreve com m ou com n. As crianças não conseguiram dizer a 

regra à primeira, mas depois de dar algumas sugestões estas começaram por perceber que tinha a 

ver com a consoante que vinha depois, assim rodeei no quadro interativo as consoantes, de forma 

a que estas percebessem que se usa o m quando temos um p ou um b ou quando está no final da 

palavra, e que nas restantes consoantes se usa o n. Fizemos o mesmo para o plural, chegando à 

conclusão que ams, ems, ims, oms, ums, não existe, o plural das palavras é com ans, ens, ins, ons 

e uns. Assim, devido à dificuldade desta tarefa e ao tempo disponibilizado para a mesma as 

atividades da construção de frases com as palavras da sopa de letras, o preenchimento do texto 

“Borboletas nas plantas” e a sua leitura, pensadas para a parte da manhã não se concretizou.  

Depois das crianças terminarem a correção do plural das palavras, as que ainda não 

tinham concluído a tarefa “Vamos adicionar e subtrair” e do tangram iniciada no dia anterior, 

concluíram.  

Depois do almoço, a atividade da transcrição em grupos das frases para o computador 

planeada anteriormente, também não se concretizou, pois, as crianças estiveram a acabar as 

tarefas de matemática e a concluir as flores para afixar no painel do jardim. No entanto, as crianças 

que já tinham terminado todas as tarefas em atraso passaram ao preenchimento do texto 

“Borboletas nas plantas”, mas apenas cinco crianças concluíram o texto. 

Em suma, tal como tem acontecido ao longo de todas as semanas, uma planificação serve 

apenas para termos uma orientação daquilo que vamos fazer, porque nada acontece como 

planeado, há atividades que demoram mais tempo do que o previsto e outras que têm de ser 

excluídas. No entanto, penso que temos conseguido ultrapassar os imprevistos que têm aparecido 

e não deixar para trás as atividades principais.  
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Reflexão da 8.ª semana 

(14 a 16 de maio) 

A presente reflexão refere-se à sétima semana, a penúltima intervenção da Jéssica, em 

que a temática desenvolvida foi os animais. Apesar desta temática estar relacionada com o Estudo 

do Meio, foram desenvolvidas atividades de Português, Matemática e Expressão Plástica e 

Dramática, tal como, temos feito ao longo de todas as semanas. Assim, esta semana ficou marcada 

pelo início da minha sequência didática, referente aos animais e ao mesmo tempo aos recursos 

educativos digitais.  

Para que isso acontecesse planifiquei o primeiro dia de intervenção, em que a Jéssica 

construiu uma história sobre a diversidade dos animais, “Espécies diferentes”, e iniciou a 

atividade explorando a história. Depois das crianças explorarem a diversidade dos animais, o tipo 

de revestimento, alimentação, reprodução e habitat, dividimos a turma em pares. Esta divisão foi 

pensada inicialmente por mim e pela Jéssica, uma vez que as crianças tendem a trabalhar sempre 

com o mesmo par, o objetivo da seleção dos grupos foi fazer com que estas se adaptassem a outros 

colegas e mudassem o método de trabalho. Cada grupo teve três animais em que tinha de explorar 

as suas características, a divisão dos animais pelos grupos foi pensada por mim, para que cada 

grupo ficasse com animais de grupos diferentes, revestimento diferente e, ainda, que tivesse a 

oportunidade de ir ao CIEC. Assim, distribuímos um computador por cada grupo, para 

começarem a explorar as características e descobrir qual era o animal que tinham. Esta atividade 

foi construída no Google Formulários através de um “jogo” de associação, isto é, as crianças 

tinham de escolher a cor correspondente ao seu animal, porque se houvesse engano já estavam a 

fazer a chave de outro animal, e se houvesse enganos na alimentação, reprodução ou habitat não 

podiam continuar. Ao mesmo tempo que as crianças exploravam as características dos animais 

através da fotografia, puderam sentir o revestimento das escamas, do pelo, das penas e da 

carapaça. Ainda, observaram alguns animais vivos como o bicho da seda, a formiga, o caracol, a 

minhoca e o gato (por causa do revestimento pele com pelos). Sempre que conseguiam descobrir 

um animal, em grupo, deslocavam-se comigo até ao CIEC para ouvir a informação que estava 

nos módulos “Viaja e descobre o Tejo!” e “Pesca no Tejo!”. Os grupos que tinham animais que 

não se encontravam no CIEC confirmaram a informação através dos tablets e dos QR codes, em 

que havia um bilhete de identidade do animal com a informação que recolheram na plataforma. 

Depois do intervalo as crianças continuaram a atividade, com a mesma dinâmica, 

tentaram descobrir o nome do animal e quando conseguiam iam ao CIEC ou confirmavam a 

informação através dos tablets e dos QR codes. No entanto, depois do intervalo as coisas já não 

correram tão bem, a plataforma que estava a ser utilizada é online, e ultimamente as falhas de 

internet têm sido sistemáticas. O que aconteceu foi que muitas crianças se atrasaram porque o 

computador deixava de ter internet, e quando a internet falhava o jogo reiniciava. Esta falha que 

nos ultrapassa dificultou o bom desenvolvimento da atividade, uma vez que as crianças 

começaram a ficar irrequietas e aborrecidas por terem de voltar a preencher o jogo. À medida que 
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as crianças concluíam a atividade dirigiam-se para o sector para ensaiarem a apresentação das 

características dos animais escolhidos.  

Devido ao atraso por causa da falta da internet, depois do almoço ainda faltavam quatro 

grupos terminar, enquanto esses grupos terminaram, os restantes ensaiavam a apresentação. Deste 

modo, a apresentação dos animais e das suas características com os fantoches só iniciou às 14 

horas e 40 minutos. O que fez com que a apresentação e exploração das características dos animais 

e da diversidade tivesse de ser continuada no dia seguinte.  

Relativamente à primeira atividade referente à minha sequência didática penso que foi 

uma atividade interessante, e que apesar dos constrangimentos que apareceram esta correu bem, 

as crianças estavam entusiasmadas e curiosas para saber mais sobre cada animal. No entanto, 

quando estavam a apresentar os animais notei que devia de ter reduzido o número de animais, 

porque para cada grupo trabalhar três animais, não é muito, mas para estarem a ouvir a 

apresentação de trinta animais, penso que foi exaustivo para as crianças. Para uma próxima ou 

reduzo o número de animais, ou esta atividade tem de ser pensada para uma semana, em que cada 

dia apenas se apresenta um reduzido número de animais. Como toda a atividade foi pensada 

apenas para um dia, tornou-se cansativo para as crianças, e penso que na hora da apresentação 

eram poucas as crianças que estavam atentas. No entanto, esta é uma aprendizagem que enquanto 

professora vou aprendendo ao longo dos anos de experiência, pois só experimentando e refletindo 

é que percebo o que resultou bem ou menos bem. Ainda, é de salientar a dificuldade que tive em 

elaborar o esquema da atividade no Google Formulários, uma vez que não foi fácil criar as 

associações. Inicialmente, tinha pensado que na questão referente à coloração dos animais não 

fazia sentido colocar opções de resposta, mas sim serem as crianças a escrever a cor que achavam 

que aquele animal tinha. No entanto, depois de experimentar a atividade verifiquei que não estava 

correto, e que na questão da coloração já tinha de haver seções que passassem para a questão 

correta, como alguns animais tinham colorações muito parecidas, foi difícil, em alguns casos, 

determinar a cor dos mesmos. Saliento que esta questão suscitou algumas dúvidas por parte das 

crianças, no entanto, depois de observarem o animal conseguiram chegar à resposta. No início da 

atividade salientei que as cores que apareciam nas opções eram relacionadas com a cor dos 

animais naquela fotografia específica, pois há alguns animais da mesma espécie com outras cores, 

como as borboletas. 

Deste modo, na terça-feira de manhã deu-se continuidade à apresentação dos animais até 

ao intervalo, a concentração das crianças neste dia já foi diferente, por ser o início do dia.  

Depois do lanche, distribuímos pelas crianças os questionários sobre o uso dos fantoches 

e, ainda, sobre o uso dos recursos educativos digitais, nomeadamente, o Google Formulários e a 

ida ao CIEC. Relativamente ao meu foco de investigação 95% das crianças adoraram e gostaram 

muito da atividade no Google Formulários, e mais de metade das crianças (cerca de 75%) 

sentiram-se felizes e pensativas na realização da atividade. É de salientar que apenas 5% não 

gostou da atividade, mencionando que não gostou “porque foi o último a acabar”. Relativamente 

à ida ao CIEC todas as crianças adoraram e gostaram muito da exploração feita no CIEC, 

justificando que “gostei de aprender mais”, “conheci outros animais” e “não tínhamos de ler”. Na 
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resposta à questão sobre o que preferiam usar da próxima vez que fizessem uma atividade parecida 

95% prefere voltar a fazer no Google Formulários em vez de registar em papel. 

Depois de concluírem a resposta aos questionários, a Jéssica começou por contextualizar 

a atividade através da descoberta dos animais da Quinta dos Quatro Ventos sobre os padrões nh 

e lh, para de seguida proceder à elaboração da tarefa “descobre palavras”. Assim, que a Jéssica 

apresentou as sílabas e as imagens da tarefa as crianças ficaram muito empolgadas, uma vez que 

tinham de construir palavras com os mesmos padrões associados às imagens, mas utilizando 

aqueles “cartões”. O facto de utilizar este tipo de materiais didáticos faz com que as crianças 

fiquem mais entusiasmadas na realização das atividades. 

Depois do almoço, à medida que as crianças iam terminando a atividade passavam para 

as dobragens em origami. Assim, é de salientar que para este dia estava ainda planificada a leitura, 

em conjunto, do texto “Espécies diferentes”, o ditado de uma parte do texto “Espécies diferentes” 

e a ilustração do texto, que devido ao tempo que foi necessário para apresentação dos animais não 

se realizou.  

Deste modo, a Jéssica decidiu proceder à leitura do texto “Espécies diferentes”, na quarta-

feira, tendo sido esta a primeira atividade do dia. A leitura foi iniciada por uma criança e à medida 

que essa criança lia, a Jéssica chamava outra criança para continuar a leitura e deste modo, ver 

quem estava a seguir a leitura dos colegas. É de salientar que algumas crianças ainda têm muitas 

dificuldades na leitura, no entanto, no início do 1.º ciclo é normal que haja grandes dificuldades 

na leitura e na escrita. Para isso, é necessário que a leitura e a escrita sejam trabalhadas em 

conjunto para que as crianças desenvolvam as aprendizagens necessárias ao longo do 1.ºano, e 

que no caso da leitura, e também da escrita, haja um treino sistemático (Almeida, 2015).   

Depois do lanche, através da contextualização com o powerpoint com as dúvidas dos 

animais, as crianças exploraram os conjuntos disjuntos, os termos pertence e não pertence e o 

cardinal dos conjuntos, e assim, procederam à elaboração da tarefa “Para onde vou eu?”. Quando 

a Jéssica começou a ler as dúvidas dos animais as crianças mostraram grande interesse, uma vez 

que já estão habituadas a que os animais tenham muitas dúvidas e este é sempre um momento de 

grande curiosidade, pois questionam-se de “qual é a dúvida de hoje?”. É de salientar que quando 

observaram os símbolos do pertence e não pertence as crianças afirmaram já conhecer os símbolos 

e as suas designações. 

Depois do almoço, as crianças exploraram a curiosidade dos animais da quinta sobre o 

gráfico de pontos e pictograma, e preencheram de acordo com o seu animal preferido. Penso que 

no decorrer desta atividade as crianças não apresentaram muitas dificuldades, até porque os 

gráficos de pontos e os pictogramas são conteúdos de grande interesse por parte das crianças. Este 

tipo de atividades mais práticas faz com que as crianças se sintam mais entusiasmadas e motivadas 

para a realização das tarefas.  

Deste modo, como não iam ter tempo para realizar o texto sobre o animal preferido e a 

ilustração do texto elaborado, a Jéssica, a pedido da professora Alexandra, decidiu mostrar blogue 

para que as crianças que não têm acesso em casa vejam o que está a ser feito.  
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De uma maneira geral penso que a semana correu bem, apesar de não terem sido 

concretizadas todas as atividades pensadas, a Jéssica tentou realizar as atividades e finalizá-las, 

para que não ficassem atividades por terminar. Depois de refletir sobre o primeiro dia em relação 

àquilo que planifiquei, é notável que este foi o dia mais agitado, mas sempre que envolve trabalho 

em equipa há mais barulho na sala, “mas é um barulho bom”, significa trabalho por parte das 

crianças. No entanto, penso que este tipo de atividades não é possível em qualquer tipo de 

estabelecimento, porque ao refletir e olhar para outras escolas, vejo que os professores só estão 

preocupados com o programa que têm de cumprir. Ao planificar este tipo de atividades fez-me 

pensar o bom que é estarmos inseridas nesta escola, em que a aprendizagem das crianças vai ao 

encontro das suas necessidades, e não de um simples programa curricular. Assim, o mais é 

importante é que os conteúdos sejam pensados de acordo com as características das crianças, tal 

como aconteceu com a seleção dos animais explorados que são animais característicos da região.      

Referências bibliográficas: 
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Reflexão da 9.ª semana 

(21 a 23 de maio) 

A presente reflexão refere-se à minha última semana de intervenção, nomeadamente, à 

nona semana. Esta última semana foi dedicada ao Estudo do Meio, às Expressões Artísticas, ao 

Português e à Matemática. Ainda, nesta semana dei continuidade à minha sequência didática, 

sendo esta a segunda atividade da mesma.  

O primeiro dia de intervenção foi dedicado à minha sequência didática, em que comecei 

por ler a história “A Zita descobriu outra Quinta” de forma a contextualizar a atividade. Assim, 

depois de ler a história questionei as crianças do que pensavam que ia acontecer, do que é que 

podíamos fazer, se conhecem outras quintas e se conhecem a que a Zita foi visitar. Durante esta 

conversa surgiram algumas ideias como “ir visitar a quinta”, “podíamos ir de autocarro”, “ou 

avião” ou “de comboio”, entre outras. De seguida, dei a cada duas crianças quatro QR codes sobre 

o site da Quinta Pedagógica de Aveiro, um sobre a história, outro sobre a missão, o terceiro sobre 

a visão e o último sobre as visitas escolares. As crianças em pares leram a informação de cada 

QR code nos tablets e, depois de terem lido, escreveram frases do que gostavam de ver na Quinta, 

ou o que mais gostaram de saber sobre a Quinta. Houve alguns grupos a escreverem a frase em 

conjunto, no entanto, os outros grupos quiseram fazer individual, porque a opinião não era a 

mesma. É notável a capacidade das crianças em exprimirem as suas opiniões, e a evolução ao 

longo dos tempos no que se refere à partilha de ideias e opiniões. No início, havia muitas crianças 

que tinham vergonha e receio de se exprimirem, o que já não acontece agora, pois gostam de 

exprimir as suas ideias.  

Depois do intervalo, no sector questionei as crianças de como é que podiam visitar a Quinta, 

estas disseram que podíamos ver as imagens dos animais no computador. Disse-lhes que íamos 
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fazer uma visita de estudo à Quinta, mas que só entrava quem tivesse bilhete. Assim, as crianças 

entraram e deram os bilhetes à Jéssica, sentaram-se nas cadeiras que já estavam devidamente 

preparadas em meia lua na sala. Voltei a perguntar como achavam que íamos visitar a Quinta, à 

qual me responderam através do computador. Dei início à visita de estudo virtual à Quinta 

Pedagógica de Aveiro, começando por mostrar o vídeo de apresentação. Depois de verem a 

apresentação inicial, parei o vídeo e questionei o que viram, depois de conversarmos sobre os 

animais que já tinham visto disse que a visita de estudo tinha chegado ao fim. As crianças estavam 

tão entusiasmadas e curiosas que ainda não estavam satisfeitas com o que tinham visto e 

afirmaram querer ver mais. Coloquei o vídeo a reproduzir novamente. Ao longo do visionamento 

da visita de estudo foi notório o entusiasmo e a concentração por parte das crianças, em algumas 

momentos afirmaram “aí que fofo”, “aí que giro”, “parece o Damião”, “parece o Godofredo”, 

entre outras. Saliento que durante o visionamento da visita de estudo, apesar de já ter visto mais 

do que uma vez, anotei alguns detalhes que podiam ser melhorados, no entanto, são aspetos 

difíceis de contornar como o barulho do vento e do sino da igreja que tocou naquele momento da 

gravação, o que fez com que o som da explicação não fosse o melhor naquele momento. 

No final da visita questionei as crianças se gostaram, toda a turma adorou a visita de estudo, 

e muitos disseram que queriam ir visitá-la para andar de cavalo. Depois questionei o que gostavam 

de saber para além daquilo que já sabiam em relação aos animais, sugeri mandar um email à 

Quinta para tirarmos as dúvidas de cada um. À medida que cada criança dizia a sua dúvida 

conversávamos sobre o animal e as suas características sintetizando a informação dada pela 

Soraia, enquanto as crianças mencionavam as dúvidas a professora Alexandra registava no quadro 

cada uma.  

Depois do almoço, informei as crianças que a Soraia estava a fazer uma visita de estudo 

a um grupo que foi visitar a Quinta e, por isso, não podia conversar connosco, no entanto, consegui 

que a diretora Cláudia falasse um bocadinho com a turma e tirasse as dúvidas que tinham. Para 

isso, cada criança escolheu uma pergunta para fazer à Cláudia, assim, anotei no quadro o nome 

da criança à frente de cada pergunta, para ser mais rápido e mais organizado durante o telefonema. 

Depois de todos estarem preparados e de treinarmos uma vez, fizemos o telefonema, à medida 

que a Cláudia esclarecia uma questão a professora Alexandra ia anotando no quadro a resposta à 

mesma. Este momento foi muito interessante, as crianças estavam bastante entusiasmadas com o 

telefone ao mesmo tempo que estavam concentradas com o esclarecimento da Cláudia. O facto 

de termos treinado o telefonema facilitou na realização do mesmo. É de salientar que uma das 

coisas que as crianças queriam informar à Cláudia foi que no próximo ano, no 2.º ano de 

escolaridade, vão visitar a Quinta Pedagógica de Aveiro, motivo que lhes traz muito entusiasmo. 

Depois do telefonema, enquanto metade da turma jogava o jogo da memória sobre os 

tesouros dos animais no Scratch, as restantes crianças, no sector, escreviam uma frase sobre o que 

mais gostaram de ver e conhecer na Quinta. Mais uma vez, houve algumas dificuldades com os 

computadores, devido à falta de internet em alguns, o que dificultou a utilização e a elaboração 

do jogo. No entanto, mais uma vez apesar dos constrangimentos encontrados, depois de analisar 

os questionários feitos às crianças, 90% das crianças adoraram o jogo e 10% gostou muito, 

algumas mencionaram “porque gosto de jogar no computador” ou “porque é fácil”. Saliento que 
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este tipo de dificuldades encontradas por parte dos professores aquando da utilização das TIC em 

sala de aula, faz com que a sua utilização seja cada vez mais escassa. Para que se explorem este 

tipo de recursos digitais em sala de aula, é necessário que hajam condições para a sua utilização, 

pois o “software educacional de fraca qualidade pode bloquear a aprendizagem em vez de a 

impulsionar, revelando-se frustrante para os estudantes e os professores” (Leahy, n.d., p. 17). 

O segundo dia foi iniciado com a leitura da história “Três da mesma espécie”, em que 

questionei as crianças sobre o que pensavam que ia acontecer na história e quais as personagens. 

Foram várias as crianças que mencionaram a Quinta Pedagógica de Aveiro dizendo que íamos 

ver a Quinta, outros falaram dos três ovos que apareciam na capa, mencionando que eram três 

ovos de animais diferentes.  

Depois da leitura da história, fizemos a exploração por partes, falando inicialmente do 

coelho, do seu revestimento e da sua reprodução, depois passámos à galinha, à amiga da Brenda, 

em que conversámos sobre o revestimento e sobre a reprodução. Nesta altura, algumas crianças 

mencionaram que não era necessário o galo e galinha para nascerem pintainhos, no entanto, outras 

crianças mencionaram que se o galo e galinha não namorassem não havia pintainhos, era um ovo 

para comermos. Este momento trouxe alguma discussão entre as crianças, em que algumas, 

achavam que a galinha sozinha dava os ovos com pintainhos.  

Depois disso mostrei o cartoon da questão-problema “Como se desenvolve um pinto 

dentro do ovo?”, e passei à sua leitura. A discussão deste cartoon foi bastante interessante, 

algumas crianças achavam que o pintainho começava a desenvolver-se pelas pernas e só depois 

o tronco e a cabeça, outros acharam que no 1.º dia se desenvolvia a cabeça, depois o troco e, por 

fim, as pernas. É de salientar que foram poucas as crianças que acharam que no 1.º dia era apenas 

um embrião, talvez, por não conhecerem e não estarem ainda familiarizados com a palavra 

“embrião”. Depois disso, distribui pelas crianças a folha de registo “Com quem concordas e 

porquê?”, para que estas possam exprimir as suas ideias também por escrito. 

Durante o intervalo liguei os computadores e comecei a colocar o powerpoint em cada 

um para que as crianças fizessem o registo das previsões no computador. No entanto, deparei-me 

que os computadores não aceitavam esse programa, nem mesmo o word. Por isso, durante o 

intervalo, passei os documentos para o Google e publiquei-os nos documentos online, ao mesmo 

tempo que copiava o link de cada criança para um word. Isto é, cada criança passou a ter um link 

de acesso para a folha de registo do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo, preparado 

durante o intervalo. Mais uma vez a dificuldade sentida com os equipamentos não facilitou a 

atividade, apesar disso a sua resolução correu bem por parte das crianças.  

Depois de registarem as ideias prévias fomos ao laboratório para iniciar a atividade, disse 

às crianças que tínhamos uma surpresa para elas, comecei por mostrar a incubadora digital com 

os ovos, e disse-lhes que os ovos já estavam lá há treze dias. Por isso, as crianças abriram o ovo 

até ao dia 13, uma de cada vez abriu o ovo e mostrou aos colegas. À medida que abriam o ovo 

conversámos sobre as características de cada dia, tais como o desenvolvimento dos olhos, da 

cabeça, dos braços e das pernas. Depois cada criança tirou uma fotografia para fazer o registo e, 

posteriormente, elaborar um cartaz.  
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Depois do almoço, fizemos uma revisão sobre os tesouros dos animais e as características 

de alguns deles. É de salientar que a maioria das crianças estava bastante interessada com a 

conversa e, ainda, sabiam quase tudo sobre o que tinham visto ou falado, ou seja, penso que houve 

desenvolvimento das aprendizagens. Ainda, explorámos as questões feitas à Cláudia e as 

respostas.  

De seguida, passei à leitura da dúvida dos animais da Quinta, em que questionei as 

crianças de como é que fazíamos para ajudar os animais. As crianças mostraram alguma facilidade 

em ajudar os animais a contar de dois em dois e de três em três numa linha. No entanto, depois 

de apresentar a tarefa “Vamos contar!”, as crianças começaram por mostrar algumas dificuldades 

em contar de três em três e de quatro em quatro nas quadrículas, pois tinham de mudar de linha. 

Apesar disso estavam bastante entusiasmadas, pois tinham de ajudar os animais da Quinta a 

chegar ao fim do percurso. Algumas crianças questionaram-me se ia mostrar à Soraia aquelas 

tarefas, para ela ver se tinham conseguido ajudar os animais da Quinta ou não, na qual respondi 

que podia mostrar. É de salientar que as crianças que mostraram mais dificuldades na resolução 

desta tarefa, depois de perceberem como deviam de contar, conseguiram concluir a atividade. 

No terceiro e último dia de intervenção, iniciei o dia com uma nova dúvida dos animais 

da Quinta Pedagógica de Aveiro. As crianças estavam muito entusiasmadas, porque desta vez a 

dúvida era dos animais da Quinta Pedagógica e não dos animais da Quinta dos Quatro Ventos. 

Saliento que o facto de contextualizarmos todas as atividades com o tema de cada semana faz 

com que as crianças promovam “relações entre a teoria e a prática e permite que os estudantes 

confiram sentido e utilidade ao que aprendem” (Leite & Mouraz, 2012, p. 1). O que motiva as 

crianças para o desenvolvimento das aprendizagens, uma vez que no caso dos animais são 

personagens que os acompanham sempre, e são conhecidos por elas. Depois da leitura dos 

problemas foram várias as crianças que queriam ir ao quadro resolvê-los. No entanto, foram 

apenas três crianças, que através do auxílio dos calculadores multibásicos explicaram aos colegas 

como pensaram resolver cada problema. As restantes crianças explicaram também os métodos 

que utilizaram para perceberem que podiam utilizar qualquer método.  

Mostrei a tarefa “Vamos resolver os problemas!” e disse às crianças que iam tentar 

resolver sozinhas, com o auxílio dos calculadores multibásicos. Depois do intervalo, passámos à 

resolução da tarefa sobre os animais preferidos da Quinta Pedagógica de Aveiro e, ainda, à 

correção dos problemas realizados anteriormente. É de salientar que algumas crianças tiveram 

dificuldades em copiar as respostas dos problemas, no entanto, apenas cinco crianças ficaram a 

terminar a atividade. Estas mesmas cinco crianças não tinham terminado a atividade de 

matemática do dia anterior. Depois de conversar com a professora Alexandra e com a Jéssica 

concluímos que estas cinco crianças são as que nunca concluem as atividades. Assim, combinei 

com a professora Alexandra que depois do almoço estas crianças não passavam a uma nova 

atividade sem terminar as de matemática. Saliento que estas crianças demoram mais tempo a 

resolver as atividades do que as restantes. O que não se deve ao facto de terem dificuldades, mas 

sim de já estarem cansadas, de serem “preguiçosas” e de estarem sempre na brincadeira.   

Durante a hora de almoço, é de salientar que algumas crianças quiseram ver novamente a 

visita de estudo à Quinta Pedagógica de Aveiro. A utilização da visita de estudo virtual pode ser 
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apontada como fator menos positivo relativamente ao desenvolvimento de algumas 

aprendizagens, uma vez que as crianças deixam de contactar diretamente com o espaço em causa. 

No entanto, este tipo de atividades facilita a sua repetição “ilimitada”, o que permite uma melhor 

exploração da visita, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento das aprendizagens 

que muitas vezes não são desenvolvidas durante as visitas de estudo, devido às distrações de cada 

local no tempo real (Reis, 2010).  

Depois do almoço, antes de iniciarmos as atividades, a pedido das crianças telefonámos 

à Soraia para dizerem o quanto tinham gostado da visita à Quinta. As crianças estavam bastante 

entusiasmadas, na minha opinião, ainda mais do que quando falaram com a Cláudia. Este tipo de 

chamadas é muito interessante de ser feito em sala de aula, rapidamente conseguimos estar em 

contacto com uma pessoa, tirar uma dúvida ou pedir uma informação,  

“a escola em pleno século XXI, não pode continuar a funcionar como se o mundo não 

tivesse sofrido quaisquer mudanças nos últimos cem anos. A escola não pode ignorar as 

transformações operadas na forma como as pessoas hoje vivem e se comportam” (Lima, 

2017),  

os professores têm de utilizar este tipo de recursos em sala de aula, porque é o dia-a-dia das nossas 

crianças.  

Depois, mostrei às crianças a novidade dos animais da Quinta Pedagógica de Aveiro. 

Quem já tinha terminado todas as tarefas de matemática foi para o sector elaborar frases sobre os 

animais que têm no livro “Vamos conhecer alguns animais” através da colagem das palavras que 

tinham nas caixas. 

Deste modo, as atividades da elaboração de um texto sobre os animais que têm no livro 

“Vamos conhecer alguns animais” e a decoração de um ovo não foram realizadas. Saliento que a 

tarefa de inventar enunciados incluída na tarefa “Vamos resolver os problemas!” também não foi 

concretizada, devido à falta de tempo.  

 De uma maneira geral, considero que esta semana correu bem, e sinto que terminei a 

minha prática pedagógica orgulhosa com aquilo que fiz. Apesar dos constrangimentos que foram 

aparecendo aquando da utilização dos recursos educativos diigitais, que me deixaram bastante 

nervosa, tentei sempre superar estes obstáculos e transmitir para as crianças segurança e 

tranquilidade.  
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Reflexão da 10.ª semana 

(28 a 30 de maio) 

 Passadas dez semanas, chegámos à última semana de intervenção que ficou responsável 

pela Jéssica. Tal como aconteceu ao longo das semanas, a Jéssica planificou uma semana que 

abrangesse várias áreas, como o Português, o Estudo do Meio, a Matemática e Expressão Plástica. 

Esta última semana de intervenção conteve ainda, a última atividade da minha sequência didática 

referente aos animais.   

No primeiro dia, a Jéssica começou por ir ao laboratório para abrirem o ovo que 

correspondia a esse dia. Depois tal como tinha planeado, a Jéssica iniciou a apresentação da 

história “Sons da letra x”, passando à exploração das palavras que apareceram na história, para 

posteriormente, jogarem ao jogo dos sons da letra x. Depois do intervalo, as crianças elaboraram 

pictogramas e gráficos de pontos das palavras encontradas e escreveram as palavras do jogo. 

Durante toda a manhã, não estive presente na sala da turma, uma vez que necessitávamos de fazer 

os questionários finais acerca dos nossos temas de investigação, tais como recursos educativos 

digitais, fantoches e cartoons. Assim, estive toda a manhã no sector a fazer os questionários, a 

uma criança de cada vez, sobre os fantoches e os cartoons. Deste modo, não acompanhei a 

elaboração das atividades da parte da manhã. No entanto, penso que as atividades pensadas 

estavam interessantes, uma vez que envolvia o jogo. Quando envolve jogos traz por parte das 

crianças grande entusiasmo, pois os jogos fazem parte do dia-a-dia das nossas crianças. A 

utilização do jogo em sala de aula faz com que se desenvolva a criatividade e o raciocínio das 

crianças, ainda, contribui para a valorização da competição produtiva e para o prazer de obter 

aprendizagens (Duarte, 2009).   

Depois do almoço, como forma de recolher mais dados a Jéssica decidiu fazer uma 

avaliação das aprendizagens das temáticas abordadas através dos cartoons, que já tinham sido 

explorados. Isto é, voltou a mostrar os cartoons sobre os temas: mudanças de estado físico, plantas 

e animais. A Jéssica voltou a ler todos os cartoons, um de cada vez para, posteriormente, ouvir as 

opiniões das crianças e, assim, concluir com quem estas concordam e porquê. Ao realizar 

novamente estas questões, pôde avaliar se ainda se lembram da atividade que fizeram, e se 

concordam com a resposta mais correta, bem como a sua justificação. Saliento que na minha 

opinião esta atividade deveria de ter sido feita com mais tempo para cada cartoon, visto que em 

alguns casos nem todas crianças se expressaram, porque não havia tempo e passaram para outro 

cartoon, não podendo transmitir as suas ideias e/ou opiniões.  

O segundo dia de intervenção foi dedicado à minha sequência didática, em que as crianças 

concluíram a atividade de laboratório “Como se desenvolve um pinto dentro do ovo?”. 
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Inicialmente fomos ao laboratório para abrir os ovos que faltavam e registar a observação. Depois 

na sala de aula, concluímos a atividade sistematizando o desenvolvimento de um pinto dentro do 

ovo, relativamente às caraterísticas externas. De seguida, as crianças no computador registaram a 

conclusão da atividade, isto é, completaram o desenvolvimento do pinto dentro do ovo colocando 

as imagens pela ordem correta. Visto que a Jéssica queria fazer a exploração do cartoon sobre a 

atividade, de forma a avaliar as aprendizagens, a apresentação do desenvolvimento de um pinto 

dentro do ovo com os fantoches não foi realizada no momento previsto. É de salientar que neste 

dia como só havia um cartoon para explorar, a sua exploração já foi feita de outra maneira, em 

que cada criança pôde exprimir as suas ideias.  

Depois do lanche, a Jéssica conversou com as crianças sobre as caraterísticas externas do 

pintainho, isto é, se ele nascesse como é que achavam que ele iria ser, a cor, o revestimento e o 

que é que achavam que ele ia comer e onde ia viver. Depois de conversarem um pouco sobre as 

ideias de cada um, surgiram respostas como “ele gosta de comer couves”, “ele vai viver para o 

galinheiro”, entre outras. Deste modo, passaram ao preenchimento das ideias prévias no Google 

Formulários. Relativamente a este registo, penso que foi bem construído, uma vez que as crianças 

conseguiram responder sozinhas às questões de forma muito rápida, não mostrando grandes 

dificuldades.  

Depois de fazerem o registo, deslocámo-nos até ao laboratório, em que começámos por 

mostrar ovos partidos, sem nada dentro deles e questionámos às crianças o que podia estar lá 

dentro. Algumas afirmaram que nasceram pintainhos, assim, dissemos que como os nossos 

pintainhos ainda não tinham nascido trouxemos dois pintainhos com duas semanas. Mostrámos 

os pintainhos às crianças e as reações foram fantásticas, estavam muito entusiasmadas e contentes 

pelo que estavam a ver. Depois de todos os grupos terem visto, as crianças registaram a coloração 

e o revestimento do pintainho. Para procederem à pesquisa sobre a alimentação e o habitat do 

pintainho colei um QR code na caixa dos pintainhos, para verem a informação do habitat, e o QR 

code da alimentação, na caixa onde se encontrava a comida deles. Um grupo de cada vez veio 

fotografar o QR code para passarem à leitura da informação. Depois de lerem, registaram na folha 

de registo aquilo que tinham pesquisado. Penso que a informação colocada nos QR codes estava 

acessível a nível de linguagem. No entanto, houve alguma informação sobre a alimentação, 

nomeadamente a diferença entre a ração de iniciação e a ração de crescimento, que foi necessário 

explicar posteriormente.  

Quando todos terminaram a leitura da informação, um grupo de cada vez veio ver os 

pintainhos com as lupas, enquanto uma criança tirava uma fotografia com um dos pintainhos. Ao 

mesmo tempo a Jéssica mostrou a comida do pintainho a cada grupo, para que as crianças 

pudessem ver. Quando as crianças foram tirar as fotografias com os pintainhos algumas 

mostraram receio em tocar-lhe e outras abraçaram o pintainho “como se fosse um peluche”. É 

notável que neste tipo de atividades as crianças mostram muito mais interesse e motivação, uma 

vez que “a realização de experimentos, em Ciências, representa uma excelente ferramenta para 

que o aluno faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável 

relação entre teoria e prática” (Reginaldo, Sheid, & Gullich, 2012, p. 2). 
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Depois do almoço, concluímos a atividade e a resposta à questão-problema que foi dada 

em grande grupo, e escrita no quadro pela Jéssica. Quando íamos começar a jogar o kahoot 

deparámo-nos com a falta de internet, que já se tinha sentido da parte da manhã. Deste modo, para 

não se perder tempo o kahoot ficou para o dia seguinte. Assim, a Jéssica decidiu concluir as 

atividades que tinha em falta. Ainda, preencheram os questionários sobre o Google Formulários 

e o registo da atividade. Ao analisar os questionários concluí que as crianças preferiram fazer o 

registo no Google Formulários, uma vez que na questão “qual preferem usar numa próxima” 70% 

das crianças escolheu o Google. Ainda, na questão sobre o Google Formulários de “como se 

sentiram” 85% adorou, enquanto que apenas 80% adorou registar na folha de registo. É de 

salientar que no Google Formulários 5% das crianças não gostou, “porque é chato” enquanto que 

na folha de registo 5% não gostou e 5% gostou pouco. Depois de concluírem as atividades 

algumas crianças começaram a decoração do ovo. 

No terceiro e último dia de intervenção, fomos ao laboratório para realizar a apresentação 

do desenvolvimento de um pinto dentro do ovo, mas como o laboratório estava ocupado 

trouxemos as batas para o refeitório e procedemos lá à sua gravação. A apresentação do 

desenvolvimento correu bem, no entanto, podia ter corrido melhor se tivéssemos ensaiado antes, 

mas devido à falta de tempo não foi possível.  

Depois da gravação, as crianças em grupos de três entraram na cozinha do laboratório 

para verem a surpresa, pois durante a noite tinha nascido o primeiro pintainho. É de salientar que 

algumas crianças entraram no laboratório e nem repararam que o pintainho já tinha nascido, penso 

que o facto de termos ido ver todos os dias a incubadora, fez com que muitas das crianças já 

estivessem habituadas a ver sempre o mesmo, os ovos, e nem repararam que estava lá um 

pintainho. Quando viam que ele já tinha nascido as reações foram fantásticas, de alegria, 

entusiasmo, carinho, foi muito interessante ver e gravar este momento.  

Durante o intervalo, eu e a Jéssica ligámos os tablets, e colocámos o código do jogo e o 

nickname de cada criança, para não perdermos tanto tempo durante a aula. Assim, depois do 

lanche, as crianças começaram a jogar o kahoot sobre as características do pintainho como forma 

de avaliação das aprendizagens. Foi notável o entusiasmo das crianças, no entanto, saliento que 

já não fazem tanto “barulho” quando ganhavam, apenas levantavam os braços. Esta técnica que 

foi ensinada pela nossa orientadora Ana Rodrigues ajudou na realização do jogo.  É este tipo de 

técnicas que vamos aprendendo com a experiência ao longo da nossa vida profissional. No fim 

do jogo, a Jéssica falou sobre cada pergunta, sistematizando as ideias e levando as crianças a 

perceber o porquê das respostas. 

De seguida, as crianças passaram ao preenchimento dos questionários sobre o kahoot e 

os fantoches. Depois de analisar os questionários sobre o kahoot verifiquei que 89% das crianças 

adoraram jogar e 11% gostaram muito, o que fez com que se sentissem felizes (58%), pensativas 

(16%) e divertidas (26%). Estes valores confirmam a satisfação das crianças quando jogam este 

jogo, pois já várias vezes nos pediram para voltar a jogar.   
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Depois à medida que iam terminando, passaram à elaboração de frases sobre a Quinta dos 

Quatro Ventos. Mais uma vez, eu não estive na sala, porque estive no sector a fazer os 

questionários sobre os recursos educativos digitais, a uma criança de cada vez.  

Depois do almoço as crianças continuaram as atividades até às três horas. De seguida, 

mostrámos um vídeo da Quinta dos Quatro Ventos sobre a amizade, elaborado pela Jéssica. 

Depois disso, mostrámos a música “Um amigo é um bem”, para finalizar a nossa passagem pela 

escola e marcar a nossa despedida. Entregámos os presentes que tínhamos para as crianças e para 

a professora, e fomos também prendadas com uma surpresa das crianças.  

Saliento que a Jéssica tinha previsto para esta semana o desafio de matemática sobre 

problemas. No entanto, como aconteceu ao longo de todas as semanas de intervenção o tempo 

para as atividades não foi o previsto. Apesar disso penso que as atividades pensadas para esta 

semana correram bem, apesar dos constrangimentos encontrados, foram todos ultrapassados.  
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Meta Reflexão 

Concluindo mais uma fase do processo de aprendizagem no âmbito da unidade curricular 

Prática Pedagógica Supervisionada, segue-se a reflexão sobre a reflexão das ações. O segundo 

contexto de intervenção referente ao ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico está inserido em Vila 

Nova da Barquinha, nomeadamente, na Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha, 

supervisionado pela professora Cooperante Alexandra Costa e pela orientadora da Universidade 

de Aveiro Doutora Ana Rodrigues. 

Esta fase da Prática Pedagógica Supervisionada contou com três semanas de observação 

no contexto de intervenção, com o objetivo de encontrar a problemática em estudo e caracterizar 

o contexto educativo. Relativamente aos dias de intervenção, tivemos dez semanas de intervenção 

que se dividiu em três fases, a fase 1 em que cada professora estagiária interveio apenas numa 

parte do dia, de manhã ou à tarde, durante quatro dias, a fase 2 em que cada professora estagiária 

interveio um dia completo, que durou dois dias, a fase 3 em que a intervenção foi semanal, e cada 

professora estagiária ficou com quatro semanas de intervenção.  

No documento que construí com a minha colega de estágio acerca da contextualização e 

observação do contexto pedagógico, analisámos e refletimos em torno do grupo e do contexto. 

Tentámos ao longo das intervenções combater alguns aspetos que destacámos como aspetos a 

melhorar, como o incumprimento de regras no cantinho, a falta de atenção e concentração, os 

conflitos entre algumas das crianças, devido à falta de partilha de material e as sessões de 

biblioteca. Destacámos também algumas crianças, uma das quais pela frequência de conflitos e 

aborrecimento por parte da criança na sala da turma, entre outras crianças que revelavam ainda 



 

637 
 

muita imaturidade, pela falta de concentração e problemas de dicção. Assim, fizemos algumas 

mudanças no cantinho, em que cada criança vinha à frente falar e as restantes crianças estavam 

em roda, ainda, passámos a deixar estar no lugar (na mesa) as crianças que não queriam participar 

na partilha de vivências. Em algumas atividades de colagem e, até mesmo, com os calculadores 

multibásicos e as caixas mágicas disponibilizámos apenas uma por grupo, para contribuir para a 

partilha de material que ainda não existia. Relativamente às sessões de biblioteca que tivemos, 

planificámos atividades com recurso à pré-leitura, leitura e pós-leitura, e nas sessões de requisição 

tentámos que as crianças que não estavam a requisitar estivessem noutra atividade, como ver um 

vídeo sobre o tema que estão a explorar. No que diz respeito às crianças que nos suscitavam 

alguma preocupação, tentámos planear atividades mais divertidas para que estas crianças 

estivessem mais motivadas. No entanto, nem sempre conseguimos, a professora cooperante 

Alexandra Costa partilhou connosco que algumas delas necessitam de apoios de outros meios. É 

de salientar que tentámos também ir ao encontro das respostas dadas pelas crianças em 

questionários feitos inicialmente, para ter em conta os seus interesses, bem como os interesses 

dos encarregados de educação.   

 Destaco como grande dificuldade ao longo deste percurso os recursos relacionados com 

as TIC que a escola disponibiliza. Quando começámos o nosso percurso no contexto escolar 

pensei que tínhamos à nossa disposição boas condições a nível de dispositivos tecnológicos, 

nomeadamente, computadores, tablets e acesso à internet.  Relativamente aos tablets o software 

deveria de ser atualizado, uma vez que se encontra muito lento, o que dificulta a utilização por 

parte das crianças que não têm paciência para esperar que este responda, por isso, carregam várias 

vezes no mesmo sítio, tornando-o mais lento. Os computadores não têm instaladas as ferramentas 

de escrita mais conhecidas e utilizadas, como o Word e o PowerPoint, o que dificultou algumas 

das atividades pensadas. O acesso à internet para além de ter tido muitas falhas, há alguns sites 

que estão protegidos pelo Ministério da Educação, sites que foram selecionados para a 

concretização de atividades de matemática, e que não foi possível utilizar devido ao bloqueio por 

parte do ME. Muitas atividades previstas ao longo das semanas de intervenção foram alteradas 

devido à falta de internet, devido à falta de aplicações para as abrir, como o registo prévio sobre 

o desenvolvimento de um pinto dentro do ovo, bem como o tangram que não foi concretizado 

devido ao bloqueio da página. A caça ao tesouro com o ori-gami só foi possível concretizar devido 

à disponibilização de telemóveis por parte dos professores com dados móveis, porque na parte 

exterior também não há internet. Todas estas dificuldades sentidas por mim, são alguns dos 

constrangimentos apontados pelos professores para a não utilização das tecnologias da 

informação e comunicação em sala de aula (GEPE, 2008). 

 Destaco ainda, a dificuldade na definição das aprendizagens que tem vindo a acompanhar-

me desde o 1.º semestre. Apesar de continuar, esta dificuldade tem vindo a melhorar, uma vez 

que ao nível do 1.º ciclo do ensino básico as aprendizagens estão mais estipuladas nos programas 

e metas das diversas áreas curriculares, o que não acontecia nas Orientações Curriculares para 

Educação Pré-Escolar. No entanto, ainda senti alguma dificuldade aquando da definição das 

aprendizagens esperadas pelas crianças nas atividades de laboratório, isto é, no ensino das 

ciências. Penso que deve-se ao facto de as “Metas Curriculares de Ciências Naturais” ainda não 

estarem bem desenvolvidas, isto é, “desenvolvem-se através da indicação de objetivos gerais, 

decompostos em objetivos específicos, agora apelidados de descritores” (Serra & Galvão, 2015, 

p. 266) não se focando nas aprendizagens das crianças, mas sim na “relevância dada à memória 

no processo de aprendizagem” (Serra & Galvão, 2015, p. 266). 
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  Saliento a evolução de algumas crianças, tanto a nível da interação uns com os outros, 

como a partilha de ideias e opiniões, o manuseamento com o computador e tablet, a leitura dos 

QR codes, a leitura no Google Formulários e a sua utilização, entre outras aprendizagens que 

foram desenvolvidas por parte das crianças. Aquando da utilização do kahoot como forma de 

avaliação, foi notável que as crianças que estavam mais empenhadas nas atividades e 

entusiasmadas foram as que obtiveram melhores resultados. Apesar disso, noto que de uma 

maneira geral os resultados da turma são bons. A nível de comportamento e autonomia das 

crianças, notei que algumas evoluíram, tornando-se mais autónomas, partilhando as suas próprias 

opiniões. Relativamente ao trabalho em equipa, havia alguns grupos que não estavam a funcionar 

bem, e com o passar do tempo as crianças começaram a trabalhar cada vez melhor em grupo. 

Saliento que o facto de termos começado a usar a ClassDojo fez com que as crianças também 

alterassem o comportamento e as atitudes no trabalho em equipa, uma vez que recebem pontos 

extra. Ao longo das semanas, notei que as crianças levam muito a sério a marcação dos pontos na 

ClassDojo, estando sempre a alertar para não nos esquecermos de marcar, e dando exemplos de 

coisas que fizeram para receberem pontos extras. Esta atitude mudou desde que os encarregados 

de educação têm acesso à ClassDojo. É de salientar que a utilização da ClassDojo pode trazer 

benefícios para o ensino, uma vez que motiva as crianças para receberem pontos, os encarregados 

de educação podem acompanhar o comportamento das crianças e facilita o contacto entre o 

professor e os encarregados de educação (Cólon, 2017). 

 No que diz respeito às planificações tentei sempre criar um fio condutor, desde o início 

que não larguei a Zita, pois foi uma personagem que deu início à nossa prática pedagógica, devido 

à introdução da letra Z e da sua amiga zebra, uma vez que foi a Zita que comprou a Quinta dos 

Quatro Ventos que nos acompanhou ao longo das semanas. O ensino quando é contextualizado 

com personagens conhecidas pelas crianças facilita o envolvimento das crianças no 

desenvolvimento das aprendizagens. As crianças sentem-se mais integradas quando utilizamos 

algo que elas conheçam, neste caso, os animais da Quinta dos Quatro Ventos. Estas estavam tão 

familiarizadas com os animais que todos os dias perguntavam qual a dúvida dos animais da Quinta 

nesse dia, ou o que é que eles descobriram.  

  O facto de termos tido uma sequência didática e um projeto a implementar fez com que 

este semestre fosse mais cansativo e, ainda, com que o trabalho em equipa fosse mais importante. 

Uma vez que em todas as semanas implementei atividades para recolher dados relativamente ao 

uso dos recursos educativos digitais no ensino.    

O momento de auto e hétero avaliação serve para refletirmos sobre o que fizemos. Penso 

que esta fase correu bem, tanto a nível de intervenção como a nível de planificações. É notável o 

crescimento da minha experiência e das estratégias utilizadas ao longo do meu percurso de 

formação. Se for a comparar com o início da formação na educação pré-escolar nota-se uma 

grande diferença, um grande crescimento a nível pessoal, profissional e social. As estratégias 

utilizadas, os materiais utilizados, os recursos construídos e tantas outras coisas que não correram 

tão bem no início, agora já estão mais desenvolvidas. Sempre aprendi que só errando é que 

aprendemos. Relativamente à minha colega de estágio penso que este semestre lhe correu melhor 

que o anterior, tal como eu ela também cresceu e desenvolveu as suas práticas.  

Referente ao meu desenvolvimento a nível das ciências considerei algumas competências, 

de acordo com Paixão & Sá (2013), que se podem dividir em quatro domínios: epistemologia da 

ciência, orientações da educação em ciências, gestão dos processos de ensino aprendizagem das 

ciências e avaliação das aprendizagens dos alunos.  
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As competências específicas que desenvolvi na epistemologia da ciência foram o 

questionamento do “uso dos conhecimentos e artefactos científico-tecnológicos” (Paixão & Sá, 

2013, p. 1770), pois nem tudo o que encontramos está correto, questionando as suas 

potencialidades e limitações, a valorização da “perspetiva humanista da Ciência e do uso do 

conhecimento científico-tecnológico” (idem), e a avaliar “as contribuições da Ciência e da 

Tecnologia para a melhoria da qualidade de vida e da qualidade do ambiente” (idem).  

Relativamente ao domínio das orientações da educação em ciências destaco a importância 

da educação em ciências para todos e, assim, contribuir para uma “cidadania informada, 

consciente e responsável” (Paixão & Sá, 2013, p. 1771). Além disso, compreendi o impacto “do 

nível de literacia científica na qualidade de vida dos sujeitos” (idem), passei a dominar algumas 

das “perspetivas de Educação em Ciências” (idem) e compreendi “as suas implicações no ensino 

das ciências em contextos formais” (idem). Passei a valorizar mais a “importância de um ensino 

integrado das ciências” (idem), tentei sempre procurar informação “em particular na Educação 

em Ciências, fundamentando as suas opções didáticas com base nos resultados da investigação 

mais atual” (idem). Assumi “o papel de investigador face a situações problemáticas emergentes 

na sua prática” (idem). Ao longo das intervenções tomei conhecimento das orientações nacionais 

para a Educação em Ciências, e tentei dominar as orientações curriculares tendo sempre uma 

abordagem crítica sobre os documentos. 

No domínio gestão dos processos de ensino aprendizagem das ciências ao longo da 

Prática Pedagógica Supervisionada foi necessário pesquisar sobre temas e conteúdos que ainda 

não estavam dominados, para dominar “os conteúdos científicos das áreas disciplinares” (Paixão 

& Sá, 2013, p. 1771) que lecionei, nomeadamente, o tema relacionado com a minha sequência 

didática, os animais, que foi o tema em que necessitei de mais investigação. E ainda, estabelecer 

“interligações com outras áreas disciplinares, a um nível ajustado ao ciclo de escolaridade” (idem) 

que lecionei. Com isto, passei a conhecer e a dominar “diferentes metodologias e estratégias de 

ensino das ciências nos primeiros anos de escolaridade” (idem), (como o trabalho experimental e 

o questionamento), promovi “a aprendizagem das ciências em espaços formais, não formais e 

informais” (idem), como foi o caso das caças ao tesouro, das atividades no CIEC, no sector, entre 

outras. Dominei, valorizei e recorri  

“ao trabalho prático para o ensino das ciências, nomeadamente a atividades práticas do 

tipo investigativo (elaboração de questões, relação entre variáveis dependente e 

independente, controlo de variáveis, planificação da experimentação, análise e 

interpretação dos dados, elaboração de conclusões e resposta à questão-problema)” 

(idem).  

Tentei sempre motivar e implicar “os alunos na escolha de conteúdos a trabalhar e em atividades 

a desenvolver, disponibilizando-lhes os recursos que necessitam” (idem). Planifiquei, 

antecipadamente, as atividades a realizar definindo as aprendizagens a desenvolver pelas crianças 

e as estratégias, tendo em conta o contexto e os interesses das crianças. Nas estratégias das 

atividades elaborei questões orientadoras, construí recursos didáticos para algumas atividades, e 

defini a avaliação das aprendizagens tendo em conta a bibliografia atual e segura. Sendo a minha 

sequência didática relacionada com os recursos educativos digitais integrei as TIC nas atividades, 

de forma crítica, como por exemplo, a incubadora dos ovos. Ainda, utilizei as TIC para que as 

crianças pesquisassem informação, interpretassem e comunicassem resultados. Tendo em conta 

que nos encontrávamos numa Escola Ciência Viva, com um Centro Integrado em Educação em 

Ciências, recorri às infraestruturas, equipamentos e recursos científicos existentes no mesmo. No 

final do dia, tentei identificar e analisar “as conceções dos alunos sobre as temáticas a trabalhar, 



 

640 
 

antes e depois da abordagem das mesmas, no sentido de avaliar as suas mudanças conceptuais” 

(idem) através do visionamento das vídeo-gravações. Em algumas atividades, tentei promover o 

debate e a discussão entre as crianças, o confronto das entre as ideias prévias das crianças e as 

ideias finais, nomeadamente, através da utilização dos concepts cartoons e dos fantoches. No final 

de todas as semanas, refleti criticamente sobre a “prática – antes, durante e após a implementação 

das atividades – identificando obstáculos epistemológicas, pedagógicos e didáticos, de modo a 

definir novas estratégias de ensino e aprendizagem que se mostrem mais eficazes do que as 

anteriores” (idem).  

O domínio da avaliação das aprendizagens dos alunos é fundamental, porque em todos os 

momentos temos de avaliar as aprendizagens desenvolvidas pelas crianças. Deste modo, tentei 

avaliar “o progresso dos alunos nas aprendizagens alcançadas e no seu domínio/mobilização”, 

considerei “diferentes momentos de avaliação das aprendizagens dos alunos, atribuindo-lhes 

finalidades distintas”, recolhi “informação à medida que os alunos estão envolvidos nas atividades 

de aprendizagem, de modo a identificar as suas dificuldades e potencialidades e, deste modo, 

regular todo o processo” e criei “estratégias de análise do trabalho desenvolvido pelos alunos”  

(Paixão & Sá, 2013, p. 1773). 

De acordo com Reis (2011), pode-se avaliar a intervenção tendo em conta um foco de 

observação específico, relativamente ao entusiasmo, estratégias de ensino, clareza, organização e 

gestão, interação e ambiente em sala de aula. Ao longo das semanas na Prática Pedagógica 

Supervisionada tal como já tinha mencionado foi notável o meu desenvolvimento.  

Relativamente ao entusiasmo do professor destaco a minha descontração que foi sendo 

cada vez maior, no entanto, sempre que se tratava de atividades com a utilização das TIC ficava 

mais nervosa, com medo que as coisas não corressem bem. Além disso, destaco como aspetos 

positivos a fala de forma expressiva, a minha alegria e a minha movimentação pela sala, sendo 

capaz de circular pela sala no decorrer das atividades.  

Ao longo das atividades, no que se refere às estratégias de ensino, tentei captar a atenção 

das crianças, através da utilização de diferentes recursos. Tentei que as crianças participassem nas 

atividades, tive sempre em atenção as ideias das crianças para novas atividades, sempre que não 

conseguia que as crianças percebessem a explicação da forma como foi dada tentei arranjar outras 

maneiras. No entanto, senti algumas dificuldades a combater as distrações das crianças, tal como 

já referi havia uma criança que se distraía facilmente, o que foi difícil de combater.  

Nas atividades que era possível utilizei exemplos reais para que fosse mais fácil para a 

compreensão das crianças e repetia sempre que era necessário. No entanto, senti algumas 

dificuldades na escrita no quadro, uma vez que a letra que uso não é manuscrita, o que dificultou 

no início a minha escrita legível no quadro.  

Tendo em conta a organização e gestão, uma das coisas que aprendi ao longo do primeiro 

semestre foi que devemos ter sempre todos os materiais preparados anteriormente, o que não 

faltou neste semestre. Ao longo das aulas tentou-se criar um fio condutor para relacionar com os 

temas anteriormente lecionados. Inicialmente não fazia sínteses dos temas abordados, mas com o 

passar do tempo percebi a importância de sintetizar os temas lecionados.  

Além disso, relativamente à interação e ambiente em sala de aula, achei fundamental 

deixar que todas as crianças respondessem, e se não fosse voluntária a participação, encorajá-las 

para participarem. Foram vários os momentos de partilha de opiniões e ideias, em que estes 
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puderam falar livremente. Mesmo em situações de distração ou de desrespeito por parte das 

crianças, tentei captar a atenção das mesmas de forma eficaz. 

Por fim, para além de ter sido uma experiência muito diferente em relação ao contexto do 

1.º semestre, tanto a nível da faixa etária, uma vez que no início estivemos com crianças de 

Educação Pré-Escolar, e agora estivemos com o 1.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino 

básico. O contexto também foi muito diferente, em grande parte, devido aos recursos materiais 

que esta escola possui, mas também em relação ao ensino das ciências e ao currículo diferente. 

Isto é, o foco dado ao ensino das ciências, deve-se ao facto de termos inserido na escola um Centro 

Integrado de Educação em Ciências, havendo uma parceria entre a escola e o CIEC, em que são 

planeadas atividades, todas as semanas, relacionadas com o ensino das ciências. Para além de 

toda esta experiência a nível de conhecimentos, que desenvolvi ao longo destes meses, a nível 

pessoal foi também uma grande experiência, pois foi o primeiro momento a estudar longe de casa. 

A nível do contexto educativo senti-me sempre integrada e apoiada pelos profissionais que me 

acompanharam.  
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Anexo 11 – Grelhas de auto-avaliação da professora estagiária-

investigadora  



643 
 

Grelha de autoavaliação  

12 a 15 de março 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Caracteriza de forma rigorosa e pertinente o contexto educativo.  x    
Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
   x  

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

   x  

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

   x  

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.    x  
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

   x  

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

   x  

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)    x   
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

  x   

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

  x   

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

  x   

Gere adequadamente o tempo.   x   
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.  x    
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

  x   

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

   x  

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

   x  

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 x    

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.  x    
Integra de forma organizada no portfólio a dimensão da fundamentação e reflexão sobre 
a ação. 

 x    
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Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

  x   

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

  X   

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

  X   

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

  X   

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.  X    
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

  x   

 

Avaliação global: 
Ao longo da primeira semana foram sentidas algumas dificuldades, nomeadamente, a mudança de 
atividades planificadas. Ainda, alguns detalhes nas tarefas definidas que foi necessário retificar. 

Código: 
A - Excelente (18-20 valores) 
B - Muito Bom (16-17 valores) 
C - Bom (14-15 valores) 
D- Suficiente (10-13 valores) 
E - Insuficiente (1-9 valores) 
 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 15/03/2018 

 

Grelha de autoavaliação  

19 e 20 de março 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
  X   

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

  X   

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

  X   

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.   X   
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

   x  

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

  x   
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Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)    x   
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

  x   

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

  x   

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

  x   

Gere adequadamente o tempo.    x  
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.   x   
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

  x   

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

  X   

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

  X   

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

  X   

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.  x    
 

 
Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 
 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

  x   

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

  X   

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

  X   

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

  X   

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.   x   
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

  x   

 

Avaliação global: 

 
 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 20/03/2018 
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Grelha de autoavaliação  

10 a 12 de abril 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
   x  

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

   x  

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

  X   

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.   x   
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

   x  

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

   x  

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)    x   
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

  x   

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

  x   

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

  x   

Gere adequadamente o tempo.   x   
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.   x   
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

  x   

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

 X    

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

 x    

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 x    

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.  x    
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Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

  x   

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

  X   

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

  X   

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

  X   

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.   x   
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

  x   

 

Avaliação global: 
Ao longo desta semana saliento a explicação do zero que suscitou algumas dúvidas da minha parte. 

 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 13/04/2018 

 

Grelha de autoavaliação  

16 a 18 de abril 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
   x  

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

     

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

   x  

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.      
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

     

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

   x  

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)       
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

     

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

     

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 
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Gere adequadamente o tempo.      
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.      
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

     

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

  X   

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

  X   

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

  X   

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.   X   
 

 
Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 
 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

     

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

     

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

     

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

  X   

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.   x   
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

  x   

 

Avaliação global: 
Apesar desta não ter sido a minha semana de intervenção, verifiquei que o Google Formulários que 
desenvolvi na temática Mudanças de estado físico, não foi bem elaborado, bem como o kahoot. Ambos 
necessitavam de mais rigor científico.  

 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 18/04/2018 
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Grelha de autoavaliação  

23 e 24 de abril 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
  x   

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

  x   

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

  x   

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.    x  
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

  x   

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

   x  

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)    x   
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

  x   

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

  x   

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

  x   

Gere adequadamente o tempo.   x   
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.   x   
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

  x   

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

  x   

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

   x  

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

  X   

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.   X   
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Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

  x   

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

  X   

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

  X   

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

  X   

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.   x   
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

  x   

 

Avaliação global: 
O facto desta semana ter comtemplado a sequência didática da minha colega de díade fez com que a 
atividade das plantas não tivesse desenvolvido todos os conhecimentos necessários.  

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 24/04/2018 

 

Grelha de autoavaliação  

2 e 3 de maio 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
     

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

     

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

 X    

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.  x    
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

     

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

     

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)       
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

     

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

     

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 
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Gere adequadamente o tempo.      
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.      
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

     

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

 X    

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

  X   

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 x    

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.      
 

 
Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 
 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

     

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

     

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

     

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

 X    

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.  X    
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

 X    

 

Avaliação global: 
Apesar de não ter sido a minha semana de intervenção criei os QR codes.  

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 3/05/2018 

 

Grelha de autoavaliação  

7 a 9 de maio 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
   x  

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

  X   
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Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

  X   

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.   X   
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

  X   

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

  x   

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)    x   
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

  x   

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

  x   

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

  x   

Gere adequadamente o tempo.   x   
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.   x   
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

  x   

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

  X   

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

   x  

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

  X   

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.   X   
Integra de forma organizada no portfólio a dimensão da fundamentação e reflexão sobre 
a ação. 

  x   

 

 
Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

  x   

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

  X   

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

  X   

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

  X   

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.   x   
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Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

  x   

 

Avaliação global: 
Surgiram alguns imprevistos relacionados com as atividades planeadas, tendo em conta o tempo 
previsto. 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 9/05/2018 

 

Grelha de autoavaliação  

14 a 16 de maio 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
 X    

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

 X    

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

 X    

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.  X    
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

 X    

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

 X    

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)   X    
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

 X    

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

 X    

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

  X   

Gere adequadamente o tempo.   X   
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.   X   
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

  x   

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

 X    
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Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

  X   

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

  X   

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.   X   
Integra de forma organizada no portfólio a dimensão da fundamentação e reflexão sobre 
a ação. 

  x   

 

 
Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 
 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

     

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

     

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

     

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

  X   

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.   x   
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

  x   

 

Avaliação global: 
Apesar de não ter sido a minha semana de intervenção, planifiquei a minha sequência didática refente 
aos animais. Saliento que domino tosos os conteúdos trabalhados.  

 
 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 17/05/2018 

Grelha de autoavaliação  

21 a 23 de maio  

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
 X    

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

 X    

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

 X    

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.  X    
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

 X    

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 
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Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

 X    

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)   X    
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

 X    

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

 X    

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

 X    

Gere adequadamente o tempo.  X    
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.  X    
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

 x    

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

 X    

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

 X    

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 X    

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.  X    
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Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

 X    

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

 X    

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

 X    

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

 X    

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.  X    
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

 x    

 

Avaliação global: 

 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 24/05/2018 

 

Grelha de autoavaliação  

28 a 30 de maio 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
 X    

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

 X    

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

 X    

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.  X    
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

 X    

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

 X    

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)   X    
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

 x    

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

     

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

     

Gere adequadamente o tempo.      
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Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas.      
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

     

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

  X   

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

 X    

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 X    

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores.  X    
 

 
Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 

 
 

 
A B C D E 

Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

     

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

     

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

     

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

 X    

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas.  X    
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

 x    

 

Avaliação global: 
Desenvolvi a planificação referente aos animais, apesar de não ser a minha semana de intervenção. 

 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 30/05/2018 
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Grelha de autoavaliação  

Final do Pi 

 
Dimensão da preparação da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Caracteriza de forma rigorosa e pertinente o contexto educativo.  x    
Define a ação a partir de saberes científicos. 

 
 X    

Planifica com rigor e coerência (define objetivos pertinentes, identifica conteúdos e 
enuncia estratégias e atividades/ações em consonância com os objetivos). 

 X    

Integra as necessidades e interesses das crianças nas suas planificações, bem como 
avaliações anteriores dos processos de ensino e de aprendizagem realizados 

 X    

Seleciona e/ou constrói recursos didáticos adequados e/ou inovadores.  X    
Contempla formas e instrumentos adequados de avaliação das aprendizagens das 
crianças. 

 X    

 

 
 
Dimensão da intervenção pedagógica 

 

 
A B C D E 

Domina com rigor os diferentes saberes científicos das diferentes áreas de 
conteúdo/curriculares/disciplinas. 

 X    

Desenvolve e gere adequadamente o planificado (estratégias, recursos, imprevistos,…)   X    
Fomenta nas crianças o desenvolvimento integrado de métodos de trabalho 
diversificados e adequados  

 X    

Integra e gere de forma atenta e respeitadora a participação das crianças, atendendo às 
suas necessidades e interesses. 

 X    

Organiza e gere o espaço tendo em atenção os objetivos definidos e a natureza  das 
atividades a realizar. 

 X    

Gere adequadamente o tempo. X     
Gere com segurança e flexibilidade imprevistos e situações problemáticas. X     
Avalia consequentemente as ações e aprendizagens das crianças, mobilizando a 
informação para iniciativas pedagógicas seguintes. 

 X    

 

 

 
Dimensão da reflexão sobre a ação pedagógica 

 
 

 
A B C D E 

Descreve e reflete sobre a sua ação pedagógica/ prática, avaliando-a [identifica sucessos 
e dificuldades, a razão da sua ocorrência numa perspetiva de reformulação/ reconstrução 
(oralmente e por escrito)]. 

 X    

Fundamenta a reflexão sobre a sua ação pedagógica / prática (domina conceitos e revela 
conhecimento de teorias educativas, sustenta-se em  autores de referência). 

 X    

Manifesta recetividade à heteroavaliação integrando-a criticamente no seu processo de 
reflexão tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

X     

Melhora a sua ação a partir de reflexões anteriores. X     
Integra de forma organizada no portfólio a dimensão da fundamentação e reflexão sobre 
a ação. 

 x    

 

 
Dimensão comunicativa, pessoal, social e ética 
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A B C D E 
Comunica oralmente em língua portuguesa com correção, usando um discurso coerente 
e adequado à situação de comunicação. 

 X    

Comunica por escrito em língua portuguesa com correção e adequação (ex. nos 
diferentes contextos de ação e no portfólio). 

  X   

Comunica adequadamente, de forma não verbal e para verbal (movimentação, 
gestualidade, posicionamento físico, colocação de voz, expressividade,…) nas diferentes 
situações pedagógico-didáticas. 

 X    

Revela sentido de responsabilidade no desempenho da sua ação: empenhamento, 
disponibilidade, entusiasmo, iniciativa, assiduidade e pontualidade (ex. no contexto de 
intervenção, nas reuniões e seminários, na entrega dos trabalhos). 

X     

Revela autonomia crescente na tomada de decisões educativas. X     
Revela capacidade de cooperação e bom relacionamento com todos/as os/as 
intervenientes no processo (crianças, orientador/a cooperante, outros/as professores/as 
e técnicos/as, orientador/a da UA, colega de grupo). 

x     

 

Avaliação global: 
De uma forma geral classifico o meu percurso positivo.  

 

Avaliação efetuada por: Daniela Rodrigues Data: 11/06/2018 

 


