Escola:
INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO

______________________
2012 /13

Atividade: _______________________________________________
Objetivos do questionário:
● Diagnosticar a avaliação que os alunos fazem da atividade desenvolvida;
● Avaliar a perceção dos alunos relativamente:
* à interligação de conhecimentos de diferentes disciplinas na atividade realizada;
* ao impacto da atividade realizada nas aprendizagens dos alunos.
Nota: Cada aluno responde a um questionário.

Avaliação da metodologia implementada
1. Qual a tua opinião acerca do modo como a atividade desenvolvida estava
organizada?

(Assinala com um X a tua opção, onde 1 corresponde a mau e 5 a excelente.)
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2. Como classificas a interligação de saberes de diferentes disciplinas na atividade
realizada?

(Assinala com um X a tua opção, onde 1 corresponde a mau e 5 a excelente.)
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2.1. Especifica os principais conceitos abordados e as disciplinas onde é habitual a
sua lecionação.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. A experiência vivenciada trouxe-te dificuldades?

Sim 

Não 

3.1. Se respondeste sim especifica quais.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Avaliação dos impactos da atividade na aprendizagem
1. Nos itens abaixo apresentados coloca um X na coluna que melhor traduz a tua
opinião.
Grau de concordância

A atividade realizada…

Desacordo
absoluto

Desacordo
parcial

Acordo
parcial

Acordo
absoluto

1.1. …aumentou o meu interesse pelo estudo da Serra do
Caramulo.
1.2. …permitiu-me o acesso a um conjunto diversificado de
informações que não conhecia sobre a Serra do
Caramulo.
1.3. …foi fomentadora de estratégias inovadoras que
melhoraram a minha aprendizagem sobre a Serra do
Caramulo.
1.4. …sensibilizou-me para a importância da integração de
conceitos de várias disciplinas no aprofundamento do
estudo da Serra do Caramulo.
1.5. …tornou a abordagem do estudo da Serra do Caramulo
atrativa.
1.6. …despertou em mim a reflexão acerca da história da
Serra do Caramulo.
1.7. …podia ter sido substituída por aulas teóricas em que o
professor apresentasse os conceitos que foram
abordados apenas na sala de aula.
1.8. …estimulou-me para a necessidade de assumir um
papel mais ativo e interventivo na preservação da Serra
do Caramulo.
1.9. …fez-me refletir acerca das minhas atitudes diárias no
sentido de as avaliar e verificar se contribuem para a
preservação da Serra do Caramulo.

2. Qual a tarefa que mais gostaste de fazer? Justifica a tua resposta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Indica o aspeto que menos gostaste nesta atividade. Justifica a tua resposta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Gostarias de fazer mais atividades deste tipo? (Assinala apenas uma opção.)
Sim

Não

Porquê?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Classifica, globalmente, a atividade realizada. (Assinala com um X a tua opção, onde 1
corresponde a mau e 5 a excelente.)
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Obrigada pela tua colaboração.
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