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                          Anexo 2      

 
             INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

 

A Motivação no Ensino Aprendizagem 
 

 

 

Questionário sobre as aulas de Inglês 

 

O objectivo deste questionário é ajudar-te a teres um conhecimento melhor de 
ti próprio e do teu desempenho nas aulas de Inglês. Para isso, pretende-se que 
analises: 

- As eventuais dificuldades que encontras, quando estudas esta disciplina 

- A tua vontade em aprender a comunicar numa Língua Estrangeira 

Repara que isto não é um teste de avaliação de aprendizagens e que este 
questionário é anónimo. Por isso, basta que sejas sincero e que, a partir dos 
resultados obtidos, te possas conhecer melhor a ti próprio e reflectir para 
desenvolveres mais os aspectos positivos e corrigir os aspectos menos 
positivos.  

Responde a cada questão,  tendo em conta aquilo que normalmente fazes e 
não deixes questões em branco. 

Assinala as tuas respostas colocando uma cruz (X) no(s) quadradinho(s) 
correspondente(s). 
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  QUESTIONÁRIO 

Identificação pessoal: 

Sexo:  Feminino � Masculino� 

Idade : 10-11 � 11-12� 12- 13� 13-14� 15 ou mais� 

 

1.Com quem vives? 
Pais � 

Pai  � 

Mãe  � 

Avós  � 

Outros   �  Quem? _______________________________________ 
 
2. Habilitações literárias dos pais 

Pai – Nunca frequentou a escola  � 

Ensino Básico (até ao 9º ano): Completou? Sim � Não  � 

Ensino Secundário (até ao 12º ano): Completou? Sim  � Não � 

Curso Superior: Completou?  Sim �    Não � 

Outro curso     �   Qual? ________________________________ 
 

Mãe -  Nunca frequentou a escola� 

Ensino Básico (até ao 9º ano): Completou?  Sim �       Não � 

Ensino Secundário (até ao 12º ano): Completou?  Sim  �   Não � 

Curso Superior: Completou?  Sim   �    Não� 

Outro curso  �       Qual? ________________________________ 
 
3. Profissão dos pais 
 

Pai: ______________________________________ 
 
Mãe: _____________________________________ 

 
 
4.Aprendeste Inglês no 1º ciclo? Sim � Não � 
Se respondeste sim, responde: 
4.1. Em que ano de escolaridade? 

1º ano � 

2º ano � 

3º ano � 

4º ano � 
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4.2. Frequentaste algum Instituto de Inglês? Sim � Não � 
 Desde que ano de escolaridade? 

1º ano � 

2º ano � 

3º ano � 

4º ano � 

Antes  � 
 
5. Costumas ter vontade de estudar esta disciplina? Sim � Não � 
Porquê? ( Aponta  duas razões) 

5.1    Gosto pela Língua Inglesa � 

5.2   Ajuda-te nos jogos de Play Station, consolas e de computador? � 

5.3   Gostas do professor � 

5.4   As aulas são divertidas � 

5.5   Os pais obrigam-te � 

5.6   Outros motivos � Quais?____________________________________ 
 
6. Sentes-te desanimado quando não entendes uma matéria nova?  

Sim � Não � 
Se respondeste não, diz porquê? (Aponta duas razões) 

6.1 Não entendes o professor � 

6.2 O professor é severo e não dá hipótese de levantamento de dúvidas � 

6.3 És tímido e tens vergonha de perguntar � 

6.4 Outras razões � Quais? _____________________________________ 
 
 
7. Quando não entendes o que o teu professor diz em Inglês, pedes-lhe ajuda?  

Sim � Não � 
Se respondeste não, diz porquê? 

7.1 É severo e tens medo de questionar.� 

7.2 Tens vergonha, porque és tímido � 

7.3. Os colegas riem-se de ti � 

7.4. Outra razão  � Qual?_______________________________________ 
 
8. As tuas aulas de Inglês são diversificadas? Sim � Não � 
 Se respondeste sim, diz porquê? (Aponta  duas razões) 

8.1 Utilizam o manual (livro) � 

8.2. Existem muitas fichas de trabalho � 

8.3. Existem trabalhos de grupo � 

8.4. Fazemos jogos didáticos � 

8.5 Outros motivos � Quais?_____________________________________ 
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9. De acordo com os resultados obtidos, procuras alcançar ainda melhores 
resultados? Sim    � Não  � 
 Se respondeste sim, diz porquê? (Aponta duas razões) 

9.1 Os teus pais te obrigam � 

9.2.Queres saber mais � 

9.3 Gostas e queres agradar ao professor� 

9.4 Outros  � Quais?_________________________________________ 
 
 
10. O teu encarregado de educação costuma ajudar-te?  

Sim      �       Não � 
Se respondeste não, explica  porquê: (Aponta duas razões) 

10.1. Não sabe � 

10.2. Não tem tempo � 

10.3 A Escola é que deve dar a resposta � 
10.4. Outros 
� Quais?__________________________________________________ 

 
 
11. Tens outro tipo de apoio, para além do Encarregado de Educação?  

Sim � Não � 
Se respondeste sim, diz qual? 

11.1 Explicações de familiares sem serem pagas � 

11.2 Explicações pagas à hora � 

11.3 Outras� Quais? ________________________________________ 
 
 
12. O  professor ensina  bem? Sim � Não � 
Se respondeste sim diz porquê? (Aponta  duas razões) 

12.1 Explica calmamente � 

12.2 Não fala alto � 

12.3 Não se exalta quando questionamos � 
12.4 Responde às dúvidas, com a mesma calma com que explica a 
matéria� 
12.5. Não se exalta nem muda de tom, mesmo quando a duvida não tem 
razão de ser?� 

12.6. Outros � Quais?_________________________________________ 
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13. Consideras que o Inglês te poderá ajudar na tua vida futura?  

Sim � Não � 
Porquê? (Aponta  duas razões) 

13.1 Ajuda a compreender os jogos da Play Station, da nintendo e das 
consolas � 

13.2 É a língua do futuro � 

13.3 Para nos ajudar na nossa profissão  � 

13.4 É fundamental para dialogar na Internet � 

13.5 Outros � Quais? _________________________________________ 
 
 
14. Achas que todas as matérias de Inglês são úteis no teu dia a dia ? 
Se respondeste não, responde porquê. (Aponta duas razões) 

14.1 Não interessam nada. � 

14.2 Não acrescentam nada ao teu crescimento. � 

14.3 Não precisas delas para o amanhã. � 

14.4 São perda de tempo. � 

14.5 Outras � Quais? _________________________________________ 
 
 
15. Gostas de alargar os teus conhecimentos, pesquisando noutros livros ou na 
Internet? Sim � Não � 
Porquê? (Aponta duas razões) 

15.1 Queres saber mais � 

15.2 Os teus pais obrigam � 

15.3 Gostas da pesquisa da Internet, porque é mais divertida e dinâmica� 

15.4 Outros �  Quais? _______________________________________ 
 
 
 
16. Costumas aplicar o que aprendes na aula em situações  reais?  

Sim�  Não� 
Onde? 

16.1 Nos teus jogos ( nintendo, consolas, play station) � 

16.2 Nas conversações de internet � 

16.3 Nas férias � 

16.4.Outros� Quais?_________________________________________ 
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17. Quando o teu professor te pede um trabalho extra (sem ser o TPC), 
costumas fazê-lo? Sim � Não � 
Se respondeste sim, diz porquê? (Aponta duas razões) 

17.1 Os pais obrigam� 

17.2 Conta para avaliação� 

17.3 Gostas do professor e da disciplina� 

17.4 Outros � Quais?__________________________________________ 
 
18. Quando chegas atrasado, assistes à aula, apesar de já teres falta? 

 Sim � Não � 
 
Se respondeste sim, diz porquê? (Aponta duas razões) 

18.1 Gostas da disciplina �  

18.2 Gostas do professor � 

18.3 As aulas são divertidas e dinâmicas � 

18.4 Queres saber mais � 

18.5 Gostas de estar com os colegas � 

18.6 Outros � Quais? _________________________________________ 
 
19. Como gostarias que fosse o teu professor de inglês? Aponta três 
características que gostarias que tivesse. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 
 
20. E as aulas como deveriam ser dadas? Aponta  três aspectos que mais  
aprecias. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

Obrigada pela tua colaboração! 

                                                                                                  


