
 
“Cultural Heritage: an inclusive Path for participation and exchange in Europe” 
 

 

Tópico: opiniões dos alunos sobre o património cultural e implementação da inclusão nas suas escolas. 
 
Questionário aos alunos 
 

Rodeia o rosto que melhor representa sua resposta 

 

 

 

  

1. Na minha escola, participo 

frequentemente em atividades do meu 

interesse. 

3 8 30 

2.a) Na minha escola, brinco com todas as 

crianças da minha turma. 1 14 25 

2.b) Eu brinco apenas com as crianças da 

minha terra / aldeia. 32 6 3 

2.c) Eu brinco com meninos e meninas. 1 7 33 

3. Na minha escola, eu coopero 

frequentemente com outras crianças para 

em tarefas comuns. 

1 11 28 

4. Eu gosto de vir para a escola todos os 

dias. 
3 22 16 

5. Existem algumas dificuldades ao brincar 

com outras crianças. 
23 13 4 

6.  Na minha  turma, assumo algumas 

responsabilidades. 
8 11 22 

7.  Na minha escola, assumo algumas 

responsabilidades 6 16 17 
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8. A escola costuma planear, 

frequentemente visitas a museus, teatros, 

locais arqueológicos, locais de importância 

ambiental no mar ou na montanha. 

14 17 10 

9. Visitaste algum local arqueológico, 

alguma exposição ou concerto de arte 

durante os últimos três meses? 

21 5 14 

10. Assistes a algo interessante na TV, 

mesmo que não seja na sua língua materna? 1 4 36 

11. Na escola, usamos frequentemente 

histórias, jogos eletrónicos, peças de teatro, 

fotos, vídeos, danças, para aprender mais 

sobre nossa herança cultural? 

11 23 7 

 

 

Responde à pergunta abaixo colocando ✓ na caixa com a qual concordas mais. 

12. Geralmente estou feliz quando chego à escola. 

            Sim            39                         Não    2 

 

Se sua resposta foi  Não, responda à pergunta 13. Se foi Sim, passa para a pergunta 14. 

 

Na pergunta 13, marca apenas o mais importante. 

 

13. Não fico feliz quando chego à escola porque: 

Eu sinto medo      

Tenho dificuldades com a língua.  

Não tenho amigos.  
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Outro     

 

14 . Escreve o nome de um monumento do património cultural do teu país  

Torre De Belém   21 
Mosteiro da Batalha  6 
Castelo de Leiria  4 
Mosteiro dos Jerónimos 3 
Santuário de Fátima  2 
Lapedo    1 
Padrão dos Descobrimentos 1 
Citânia de Briteiros  1 
 

15 . Escreve o nome de um monumento do património cultural europeu 

Torre Eiffel   21 
Torre de Pisa   3 
Coliseu    2 
Louvre    2 
Big Ben    2 
Fado    2 
Mosteiro dos Jerónimos 1 
Torre De Belém   1 
Portas de Brandemburgo 1  
Mosteiro da Batalha  1 
Arco de Triunfo   1 
 

 

 

 


