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Inquérito às crianças e alunos surdos do Pré-escolar, 1º e 2º ano do 1.º ciclo 
 

Data:__/__/____  Idade: ____    Sexo  F    M   Ano de escolaridade: ____ 
 

 

Parte I  

Perguntas relativas ao ano lectivo 2006/2007 
 

1- Gostaste das actividades de expressão (jogos, teatro, dança, pintura,…)? 

 

          não gostei                 mais ou menos               gostei 

 

 

2- As actividades de expressão (jogos, teatro, dança, pintura, …) são importantes 

(ajudam a aprender coisas novas, a fazer amigos novos,…) 

 

                                   sim                                      não 

 
 

3- Marca um  X  : se gostaste (foi bom ); se não gostaste (foi mau ) 
 
 

Frase para dar a opinião. 
  

Gostei de brincar e jogar com os meninos surdos do Pré-escolar   

Gostei de brincar e jogar com os meninos surdos do 1.º e 2.º ano   

Gostei de brincar e jogar com os meninos surdos grandes (2.º e 3.º ciclo).   

Gostei de brincar e jogar com os meninos ouvintes (1.º ciclo s. 12)   

 

4- As actividades de expressão ajudaram a conheceres mais meninos/ amigos. 
 

                                   sim                                      não 

 

4.1- As actividades ajudam a comunicar melhor com os outros meninos. 
 

                                   sim                                      não 

 

4.2- As actividades ajudam a aprenderes brincadeiras novas.  
 

                                   sim                                      não 
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5- Marca com um  X  as actividades, da que gostas mais para a que gostas menos. 
 

Só marcar uma vez cada actividade 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Jogos       
Teatro       
Dança       
Pintura       
Música       
Construções       
 

6- Consulta as actividades do ano 2006/07 e escolhe as cinco que mais gostaste.  

Escreve o nome dessas actividades: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Parte II 

Como organizar as actividades no ano lectivo 2007/08 
 

8- No ano 2007/08 queres continuar com as actividades do Espaço para o Gesto e 

Brincadeiras?      

                              sim               não   

Porquê?________________________________________________________ 
 

9- Que actividade propões para o ano 2007/08? 

   jogos       teatro      dança        pintura       música       construções 

   outras _____________________________________________________ 

10- De que forma se pode organizar? 

Quanto ao tempo:        mais tempo           o mesmo tempo           menos tempo 

 

Quanto a quem desenvolve as actividades:   professores    formadoras     

  alunos    alternado com a participação de todos  

11- Queres fazer alguma sugestão ou crítica? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


