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1. Perfil pessoal
1.1. Nome:
1.2. Idade:
1.3. Género:
1.4. Escolaridade:
1.5. Profissão:
1.6. O que é o motivou a participar nesta formação?
1.7. Nome da Escola onde está a frequentar a formação:

QUESTIONÁRIO INICIAL

2. Perfil tecnológico:
2.1. Já alguma vez utilizou a internet?





Nunca
Utilizo raramente
Utilizo com alguma frequência
Utilizo com muita frequência

2.2. Se respondeu nunca ou raramente, porquê?





Não sinto necessidade.
Não sei utilizar.
Não tenho acesso à internet no meu dia a dia.
Outras - Se sim quais:

2.3. Se respondeu sim, considera que a utilização da internet é importante no seu quotidiano? (Com
base numa escala de 1 a 4, sendo 1-nada importante e 4-muito importante)





1- Nada importante.
2- Pouco importante.
3- Importante.
4- Muito importante.

2.4. Que tipo de programas costuma utilizar na internet?








Procurar informação geral/navegadores
Jogos/entretenimento
Redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter)
WhatsApp/messenger ou similares
Correio eletrónico – email
Não utilizo.
Outros - Se sim quais:

2.5. Classifique o seu grau de confiança em relação à utilização da internet: (Com base numa escala de 1 a
4, sendo 1-nada confiante e 4-muito confiante)





1- Nada confiante
2- Pouco confiante
3- Confiante
4- Muito confiante

Autorizo a recolha de imagem durante a formação e o tratamento dos dados recolhidos no presente formulário pelo MUDA NA ESCOLA, nos
termos da lei para fins de armazenamento e processamento de informação, bem como para o desenvolvimento de ações de marketing e
comunicação, sem qualquer remuneração pelas mesmas
Assinatura:
Muito obrigada pela sua colaboração!
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1. Perfil pessoal
1.1. Nome:
1.2. Idade:
1.3. Género:
1.4. Escolaridade:
1.5. Profissão:
1.6. Email (Correio eletrónico):
1.7. Nome da Escola onde frequentou a formação:

QUESTIONÁRIO FINAL

2. Perfil tecnológico:
2.1. Por ter frequentado esta formação considera que vai utilizar mais a internet? SIM 

NÃO 

2.2. Após ter frequentado esta formação, a internet tornou-se mais importante para si? (Com base numa
escala de 1 a 4, sendo 1-nada importante e 4-muito importante)





1- Nada importante.
2- Pouco importante.
3- Importante.
4- Muito importante.

2.3. A que tipo de programas teve acesso durante esta formação?







Procurar informação geral/navegadores
Jogos/entretenimento
Redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter)
WhatsApp/messenger ou similares
Correio eletrónico – email
Outros - Se sim quais:

2.4. Após ter frequentado esta formação como classifica o seu grau de confiança em relação à utilização
da internet: (Com base numa escala de 1 a 4, sendo 1-nada confiante e 4-muito confiante)





3.

1- Nada confiante
2- Pouco confiante
3- Confiante
4- Muito confiante

As suas expectativas em relação à formação foram correspondidas? (Com base numa escala de 1 a 4;

sendo 1– não correspondidas e 4- totalmente correspondidas)





1- Não correspondidas
2- Pouco correspondidas
3- Correspondidas
4- Totalmente correspondidas

4.

Identifique o que para si foi mais importante aprender nesta formação. (Resposta aberta)

5.

De acordo com a sua opinião classifique o grau de satisfação face a esta formação. (Com base numa

escala de 1 a 4, sendo 1-nada satisfeito e 4-muito satisfeito)





1- Nada satisfeito
2- Pouco satisfeito
3- Satisfeito
4- Muito satisfeito

Autorizo a recolha de imagem durante a formação e o tratamento dos dados recolhidos no presente formulário pelo MUDA NA ESCOLA, nos
termos da lei para fins de armazenamento e processamento de informação, bem como para o desenvolvimento de ações de marketing e
comunicação, sem qualquer remuneração pelas mesmas
Assinatura:
Muito obrigada pela sua colaboração!

