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Introdução 
 
O processo de avaliação externa, desenvolvido pelo Instituto de Educação à Universidade de Lisboa, à implementação do Programa Apps for 
Good, no contexto português, no ano letivo 2018/2019, operacionalizou-se com base nas seguintes atividades: 
i) análise e validação dos instrumentos de monitorização e avaliação final do programa, em específico, guião de entrevista inicial e final e 
questionários de avaliação final (em versões duplas, desenvolvidas respetivamente para alunos e para professores); 
ii) organização, codificação e análise dos dados recolhidos no inicio e no final da implementação do programa junto dos professores e alunos 
participantes; 
iii) desenvolvimento de um estudo de caso para mensuração do impacto do envolvimento dos professores no Programa Apps for Good nas 
suas práticas pedagógicas e desenvolvimento profissional docente.  
 
 
Instrumentos de recolha de dados 
 
O processo de recolha de dados alicerçou-se na aplicação de questionários online dirigidos a alunos e professores e na aplicação de entrevistas 
iniciais e finais realizadas igualmente para alunos e professores. Os instrumentos foram especificamente desenhados para o programa, 
advindo os mesmos da equipa internacional do programa. Sendo parcialmente adaptados à realidade nacional, não se revelou possível sujeitar 
os mesmos aos merecidos procedimentos de pré-testagem. Contudo, os mesmos foram aprovados para aplicação por parte de três 
especialistas do Instituto de Educação da Universiadade de Lisboa. 
Ambos os questionários, para alunos e para professores, alicerçavam-se em questões de formato de resposta fechada, com escalas de 
resposta de 6 pontos, seguindo o formato adoptado nos instrumentos aplicados internacionalcionamente pelo programa. Os guiões de 
entrevista assumiam um formato semi-estruturado, contendo questões fechadas e questões abertas, tanto para docentes como para 
estudantes.  
Desta forma as respostas recolhidas nos mesmos foram sujeitas a procedimentos de análise estatística, para as questões de resposta fechada, 
e a processos de categorização, por análise de conteúdo, para as questões de resposta aberta. 
 
 
Procedimentos éticos 
 
O processo de recolha, codificação, organização e tratamento dos dados foram desenvolvidos de acordo com o novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, pelo que todos os dados recolhidos foram única e exclusivamente tratados com a finalidade de avaliar o processo de 
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implementação do programa no ano letivo 2018/2019 e de identificar processos de melhoria a estabelecer futuramente. Em momento algum, 
foram solicitados, a professores ou alunos, dados de identificação pessoal. Os dados recolhidos serão mantidos pela vida util do programa, ou 
seja, durante a sua implementação no contexto nacional, para análise comparativa entre anos letivos, sendo pois armazenados em sistemas de 
elevada segurança, onde se assegura a impossibilidade da uma divulgação não autorizada dos mesmos. 
De igual modo, todo o protocolo de recolha de dados foi desenvolvido de acordo com a Carta de Ética para a Investigação em Educação e 
Formação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Deliberação n.º 453/2016, Diário da República, 2.ª série - N.º 52 -15 de março 
de 2016), a saber: 
. a integridade total da ação por parte da equipa responsável pela condução do trabalho, pautada pela competência, rigor, seriedade, zelo e 
transparência de todos os procedimentos de análise de dados realizados; 
. a garantia do consentimento informado de todos os participantes (alunos e professores) assegurando-se a total legalidade e a natureza 
voluntária da sua participação; 
. a proteção e reserva da identidade de todas as pessoas e entidades envolvidas nas várias etapas do trabalho, sendo garantida a total 
confidencialidade dos dados por estes facultados. 
 
 
 
Caracterização dos respondentes  
 
Considerando que existiram diferentes momentos e diferentes instrumentos de recolha de dados, os números que seguidamente se 
apresentam não se reportam à totalidade dos participantes no programa, mas sim ao número de respondentes conseguidos, professores ou 
alunos, no processo de aplicação de cada um dos instrumentos respetivos. 
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Resultados do Questionário Inicial realizado aos Alunos 
 
 

Responderam o questionário inicial 726 alunos, sendo 57.4% rapazes e 42.6% raparigas. Apresentaram idades maioritariamente situadas entre 
os 13 e os 17 anos (64%), com uma média etária de 15.16 anos.  

 
 

Género 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Feminino 309 42,6 42,6 42,6 

Masculino 417 57,4 57,4 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 
 

Idade 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 10 12 1,7 1,7 1,7 

11 3 ,4 ,4 2,1 

12 17 2,3 2,3 4,4 

13 157 21,6 21,6 26,0 

14 86 11,8 11,8 37,9 

15 131 18,0 18,0 55,9 

16 87 12,0 12,0 67,9 

17 135 18,6 18,6 86,5 

18 63 8,7 8,7 95,2 

19 21 2,9 2,9 98,1 

20 1 ,1 ,1 98,2 
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20 ou mais 8 1,1 1,1 99,3 

9 ou menos 5 ,7 ,7 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 
Aproximadamente 0.6 % dos alunos estava a frequentar o 1º ciclo, 2.2% o 2º ciclo, 39.3% o 3º ciclo e 57.9% o ensino secundário. 

 

Ano escolar que frequentas 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1.º ciclo 4 ,6 ,6 ,6 

10º ano 182 25,1 25,1 25,6 

11º ano 118 16,3 16,3 41,9 

12º ano 120 16,5 16,5 58,4 

5º ano 14 1,9 1,9 60,3 

6º ano 2 ,3 ,3 60,6 

7º ano 25 3,4 3,4 64,0 

8º ano 189 26,0 26,0 90,1 

9º ano 72 9,9 9,9 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

No que respeita aos regimes de ensino, 35% dos alunos eram do ensino profissional, 64% do Ensino regular e os restantes 1% do ensino 

vocacional.  
 

Tipologia do ensino que frequentas 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Ensino Profissional 254 35,0 35,0 35,0 

Ensino Regular 465 64,0 64,0 99,0 
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Ensino Vocacional 7 1,0 1,0 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

 

Dos 726 alunos verificou-se que 95.9% se encontrava a participar no programa pela 1ª vez, sendo que 3.2% havia já participado no ano letivo 

anterior, 1.4% em 2016/17, 0.7 em 2015/16 e 0.3 em 2014/15.  

 

Já participou no programa Apps for Good em anos anteriores? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  30 4,1 4,1 4,1 

Não 696 95,9 95,9 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

Sim, em 2017/2018 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  703 96,8 96,8 96,8 

Sim, em 2017/2018 23 3,2 3,2 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

Sim, em 2016/2017 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  716 98,6 98,6 98,6 

Sim, em 2016/2017 10 1,4 1,4 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

Sim, em 2015/2016 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 
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Válido  721 99,3 99,3 99,3 

Sim, em 2015/2016 5 ,7 ,7 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

Sim, em 2014/2015 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  724 99,7 99,7 99,7 

Sim, em 2014/2015 2 ,3 ,3 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

 

No momento inicial da implementação do programa foi possível verificar que a avaliação que os 726 alunos participantes fazem do seu 

interesse tecnológico é bastante elevada (4.76) bem como das suas competências técnicas (4.55) e de trabalho em equipa (4.68), com valores 

médios sempre superiores a 4.5 pontos na escala utilizada (de 1 a 6 pontos). 

 

 

 

Como classificas 

atualmente o teu 

grau de interesse 

tecnológico? 

Como classificas 

atualmente o teu 

nível de 

conhecimento 

tecnológico? 

… competência 

técnica (realizar 

tarefas 

relacionadas com 

a tecnologia, usar 

tecnologias no 

dia a dia…) 

… trabalho de 

equipa (relação 

de trabalho com 

os outros, 

realização de 

tarefas em grupo, 

saber ouvir e falar 

com os outros) 

… resolução de 

problemas (fazer 

opções, tomar 

decisões, resolver 

conflitos e 

encontrar 

soluções) 

N Válido 726 726 726 726 726 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 4,76 4,03 4,55 4,68 4,35 
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… comunicação de ideias 

(fazer apresentações, 

partilhar informação com 

outros) 

a tua confiança em geral, 

ou seja, a capacidade de 

realizar aquilo que desejas, 

aceitar e resolver desafios 

a tua resiliência, ou seja, a 

capacidade de lidares com 

problemas, superares 

obstáculos, adaptares-te a 

mudanças ou resistir à 

pressão de situações 

complicadas 

N Válido 726 726 726 

Omisso 0 0 0 

Média 4,31 4,37 4,29 

 

 

Na verdade é possível verificar que 90.3% dos alunos avaliam muito positivamente o seu interesse tecnológico, sendo que 73,3% fazem a 

mesma avaliação dos seus conhecimentos tecnológicos e 87.7% da sua competência técnica.  

 

Como classificas atualmente o teu grau de interesse tecnológico? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 4 ,6 ,6 ,6 

2 8 1,1 1,1 1,7 

3 59 8,1 8,1 9,8 

4 206 28,4 28,4 38,2 

5 261 36,0 36,0 74,1 

6 188 25,9 25,9 100,0 

Total 726 100,0 100,0  
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Como classificas atualmente o teu nível de conhecimento tecnológico? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 7 1,0 1,0 1,0 

2 23 3,2 3,2 4,1 

3 164 22,6 22,6 26,7 

4 324 44,6 44,6 71,3 

5 166 22,9 22,9 94,2 

6 42 5,8 5,8 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

 

… competência técnica (realizar tarefas relacionadas com a tecnologia, usar 

tecnologias no dia a dia…) 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 4 ,6 ,6 ,6 

2 7 1,0 1,0 1,5 

3 78 10,7 10,7 12,3 

4 260 35,8 35,8 48,1 

5 249 34,3 34,3 82,4 

6 128 17,6 17,6 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

No que concerne às competências de trabalho em equipa, 87.9% dos alunos sinalizam detê-las em nível adequado. 
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… trabalho de equipa (relação de trabalho com os outros, realização de 

tarefas em grupo, saber ouvir e falar com os outros) 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 7 1,0 1,0 1,0 

2 3 ,4 ,4 1,4 

3 78 10,7 10,7 12,1 

4 201 27,7 27,7 39,8 

5 273 37,6 37,6 77,4 

6 164 22,6 22,6 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

81.1% alunos avalia favoravelmente a sua capacidade de resolver problemas.  

 

… resolução de problemas (fazer opções, tomar decisões, resolver conflitos e 

encontrar soluções) 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 4 ,6 ,6 ,6 

2 14 1,9 1,9 2,5 

3 119 16,4 16,4 18,9 

4 253 34,8 34,8 53,7 

5 256 35,3 35,3 89,0 

6 80 11,0 11,0 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

78.9% dos alunos avalia favoravelmente a sua capacidade de comunicar ideias, fazer apresentações e/ou partilhar informação com outros. 
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… comunicação de ideias (fazer apresentações, partilhar informação com 

outros) 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 6 ,8 ,8 ,8 

2 16 2,2 2,2 3,0 

3 131 18,0 18,0 21,1 

4 262 36,1 36,1 57,2 

5 213 29,3 29,3 86,5 

6 98 13,5 13,5 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

82.6% dos alunos avalia favoravelmente a sua confiança em geral. 

 

a tua confiança em geral, ou seja, a capacidade de realizar aquilo que 

desejas, aceitar e resolver desafios 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 9 1,2 1,2 1,2 

2 14 1,9 1,9 3,2 

3 103 14,2 14,2 17,4 

4 274 37,7 37,7 55,1 

5 223 30,7 30,7 85,8 

6 103 14,2 14,2 100,0 

Total 726 100,0 100,0  
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79.6% dos alunos avalia favoravelmente a sua capacidade de resiliência.  

 

a tua resiliência, ou seja, a capacidade de lidares com problemas, superares 

obstáculos, adaptares-te a mudanças ou resistir à pressão de situações 

complicadas 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 6 ,8 ,8 ,8 

2 20 2,8 2,8 3,6 

3 122 16,8 16,8 20,4 

4 268 36,9 36,9 57,3 

5 232 32,0 32,0 89,3 

6 78 10,7 10,7 100,0 

Total 726 100,0 100,0  

 

 

Como questão final, o questionário inicial procurava avaliar as expetativas que os estudantes apresentavam para com o programa. Os dados 

recolhidos junto dos 726 alunos inquiridos sinalizam que 71.3% dos mesmos apresentavam expetativas iniciais positivas, encontrando-se um 

valor médio de 4.13 pontos, na escala de 1 a 6. 

 

Como é que classificas o teu o nível de expectativas em relação ao programa 

Apps for Good? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 46 6,3 6,3 6,3 

2 34 4,7 4,7 11,0 

3 128 17,6 17,6 28,7 
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4 202 27,8 27,8 56,5 

5 201 27,7 27,7 84,2 

6 115 15,8 15,8 100,0 

Total 726 100,0 100,0  
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Resultados do Questionário final aplicado aos alunos 
 
A distribuição dos alunos respondentes ao questionário final por género sinaliza que 55.4% dos mesmos são rapazes sendo 43.2% raparigas. 
Este instrumento foi respondido por um total de 345 alunos. 
 

 

Género 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Feminino 149 43,2 43,2 43,2 

Masculino 191 55,4 55,4 98,6 

Outro 5 1,4 1,4 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
 
 

Verifica-se que a maioria dos alunos (64.3%) releva idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos. Registou-se uma média de idades próxima 
dos 15 anos. 
 

Estatísticas Descritivas 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Idade 325 11 19 15,00 2,060 

N válido (listwise) 325     

 
 

No que se refere às respostas encontradas para questão “Classifica o quanto a participação no programa Apps for Good te ajudou a melhorar 
as tuas competências em a) Programação/codificação, b) Trabalho em equipa, c) Resolução de problemas, d) Capacidade de comunicação e de 
apresentação de ideias e e) Conceção de um produto” foi possível verificar que os alunos avaliam positivamente os efeitos do programa no 
desenvolvimento de competências, com especial incidência no que tange ao trabalhar em equipa, atendendo a que revelou o maior valor 



15 
 

médio registado (4.55 pontos, na escala de 1 a 6).  
 

 

 

Devido à 
participação no 
programa Apps 
for Good, as 
minhas 
competências 
de codificação / 
programação 
melhoraram 
(por exemplo, 
criar websites 
ou aplicativos). 

Devido à 
participação no 
programa Apps 
for Good, as 
minhas 
competências 
de trabalho em 
equipa 
melhoraram. 

Devido à 
participação no 
programa Apps 
for Good, as 
minhas 
competências 
de resolução de 
problemas 
melhoraram. 

Devido à 
participação no 
programa Apps 
for Good, as 
minhas 
capacidades de 
comunicação e 
de 
apresentação 
de ideias 
melhoraram. 

Devido à 
participação no 
programa Apps 
for Good, as 
minhas 
capacidades de 
design de um 
produto 
melhoraram. 

N Válido 345 345 345 345 345 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 4,25 4,55 4,31 4,34 4,21 

 
 

Devido à participação no programa Apps for Good, as minhas competências 

de codificação / programação melhoraram (por exemplo, criar websites ou 

aplicativos). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 13 3,8 3,8 3,8 

2 18 5,2 5,2 9,0 

3 56 16,2 16,2 25,2 

4 109 31,6 31,6 56,8 

5 80 23,2 23,2 80,0 

6 69 20,0 20,0 100,0 

Total 345 100,0 100,0  
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74,8% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver competências ligadas à programação. 
 

 

Devido à participação no programa Apps for Good, as minhas competências 

de trabalho em equipa melhoraram. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 7 2,0 2,0 2,0 

2 9 2,6 2,6 4,6 

3 36 10,4 10,4 15,1 

4 111 32,2 32,2 47,2 

5 99 28,7 28,7 75,9 

6 83 24,1 24,1 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
 
85% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver competências ligadas ao trabalho em equipa. 
 

Devido à participação no programa Apps for Good, as minhas competências 

de resolução de problemas melhoraram. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 11 3,2 3,2 3,2 

2 10 2,9 2,9 6,1 

3 59 17,1 17,1 23,2 

4 102 29,6 29,6 52,8 

5 107 31,0 31,0 83,8 

6 56 16,2 16,2 100,0 
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Total 345 100,0 100,0  

 
76.8% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver competências ligadas à resolução de problemas. 
 

Devido à participação no programa Apps for Good, as minhas capacidades de 

comunicação e de apresentação de ideias melhoraram. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 7 2,0 2,0 2,0 

2 18 5,2 5,2 7,2 

3 56 16,2 16,2 23,5 

4 96 27,8 27,8 51,3 

5 104 30,1 30,1 81,4 

6 64 18,6 18,6 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
76.5% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver competências ligadas à comunicação e apresentação 
de ideias. Neste conjunto de competências, registou-se aqui o valor percentual mais elevado. 
 

Devido à participação no programa Apps for Good, as minhas capacidades de 

design de um produto melhoraram. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 15 4,3 4,3 4,3 

2 22 6,4 6,4 10,7 

3 63 18,3 18,3 29,0 

4 95 27,5 27,5 56,5 

5 76 22,0 22,0 78,6 

6 74 21,4 21,4 100,0 
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Total 345 100,0 100,0  

 

71.6% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver competências ligadas ao design e conceção de 
produtos. 
 
Complementarmente à questão anterior, o questionário final integrou questões relativas aos efeitos da participação dos alunos no programa 
Apps for Good, no seu grau de confiança, tanto geral como especificamente orientada a determinadas tarefas. 
 

 

Devido à participação no programa Apps for Good, a minha confiança geral 

melhorou. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 17 4,9 4,9 4,9 

2 20 5,8 5,8 10,7 

3 61 17,7 17,7 28,4 

4 89 25,8 25,8 54,2 

5 96 27,8 27,8 82,0 

6 62 18,0 18,0 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
Em sentido geral verificou-se que 71.6% dos alunos sinaliza melhorias no seu nível de confiança.  
Face à questão “Após teres participado neste programa, como classificas o teu atual grau de confiança em relação a: a) competências técnicas, 
b) trabalho de Equipa, c) resolução de problemas, d) comunicação de ideias, e) criatividade” encontraram-se os seguintes valores médios.  
 

Estatísticas 
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…Competências 

técnicas (realizar 

tarefas 

relacionadas com 

a tecnologia, usar 

tecnologias no dia 

a dia…) 

…Trabalho de 

Equipa (relação 

de trabalho com 

os outros, 

realização de 

tarefas em grupo, 

saber ouvir e falar 

com os outros). 

…Resolução de 

problemas (fazer 

opções, tomar 

decisões, resolver 

conflitos e 

encontrar 

soluções). 

…Comunicação 

de ideias (fazer 

apresentações, 

partilhar 

informação com 

outros). 

… Criatividade 

(processo de 

gerar ideias novas 

e manifestá-las, 

criando algo 

como resultado 

original, fruto da 

fantasia e 

imaginação). 

N Válido 345 345 345 345 345 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 4,57 4,54 4,46 4,41 4,43 

 
 

Os mesmos permitem verificar que foi nas competências técnicas bem como na capacidade de trabalhar em equipa que o nível de confiança 
dos alunos revelou maiores benefícios decorrentes da sua participação neste programa, considerando os valores médios registados; ambos se 
revelam superiores a 4.50 pontos, na escala de 1 a 6.  
 

…Competências técnicas (realizar tarefas relacionadas com a tecnologia, usar 

tecnologias no dia a dia…) 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 6 1,7 1,7 1,7 

2 6 1,7 1,7 3,5 

3 52 15,1 15,1 18,6 

4 94 27,2 27,2 45,8 

5 97 28,1 28,1 73,9 

6 90 26,1 26,1 100,0 

Total 345 100,0 100,0  
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De igual modo, verificou-se que 81.4% dos alunos refere que a participação no programa ajudou a melhorar a confiança nas suas 
competências técnicas. Esta foi a dimensão que teve um valor percentual mais elevado. 
 
 

…Trabalho de Equipa (relação de trabalho com os outros, realização de 

tarefas em grupo, saber ouvir e falar com os outros). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 4 1,2 1,2 1,2 

2 13 3,8 3,8 4,9 

3 48 13,9 13,9 18,8 

4 88 25,5 25,5 44,3 

5 112 32,5 32,5 76,8 

6 80 23,2 23,2 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 

81.2% dos alunos refere que a participação no programa ajudou a melhorar a sua confiança em trabalhar em equipa. Esta foi a dimensão que 
teve um valor percentual mais elevado. 
 
 

…Resolução de problemas (fazer opções, tomar decisões, resolver conflitos e 

encontrar soluções). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 6 1,7 1,7 1,7 

2 8 2,3 2,3 4,1 

3 50 14,5 14,5 18,6 

4 105 30,4 30,4 49,0 

5 108 31,3 31,3 80,3 
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6 68 19,7 19,7 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
81.4% dos alunos refere que a participação no programa ajudou a melhorar a sua confiança na resolução de problemas, sendo também esta a 
dimensão que teve um valor percentual mais elevado. 
 
 

…Comunicação de ideias (fazer apresentações, partilhar informação com 

outros). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 5 1,4 1,4 1,4 

2 17 4,9 4,9 6,4 

3 55 15,9 15,9 22,3 

4 90 26,1 26,1 48,4 

5 112 32,5 32,5 80,9 

6 66 19,1 19,1 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
77.7% dos alunos refere que a participação no programa ajudou a melhorar a sua confiança em comunicar ideias. 
 

… Criatividade (processo de gerar ideias novas e manifestá-las, criando algo 

como resultado original, fruto da fantasia e imaginação). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 5 1,4 1,4 1,4 

2 18 5,2 5,2 6,7 

3 51 14,8 14,8 21,4 

4 100 29,0 29,0 50,4 
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5 91 26,4 26,4 76,8 

6 80 23,2 23,2 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
78.6% dos alunos refere que a participação no programa ajudou a melhorar a sua criatividade.  
No que respeita à resiliência, cujos dados se encontram na tabela seguinte, é possível verificar 76.5% dos alunos refere que a participação no 
programa ajudou a melhorar a sua resiliência. 
 

Classifica o quanto achas que a participação neste programa te ajudou a 

melhorar a tua Resiliência, ou seja, a capacidade de lidares com problemas, 

superares obstáculos, adaptares-te a mudanças ou resistir à pressão de 

situações complicadas. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 6 1,7 1,7 1,7 

2 12 3,5 3,5 5,2 

3 63 18,3 18,3 23,5 

4 111 32,2 32,2 55,7 

5 96 27,8 27,8 83,5 

6 57 16,5 16,5 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
 

A avaliação do programa centrou-se igualmente em dimensões relativas à aspiração de carreira e futuro percurso académico/profissional. Os 
dados seguintes focam-se nesta dimensão. 
 
40% dos alunos indica que a sua participação no programa Apps for Good tornou mais provável a hipótese de vir a especializar-se na área das 
Tecnologias ou da Programação.  
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Por participar no programa Apps for Good tornou mais provável a hipótese de vires 

a especializar-te na área das Tecnologias ou de Programação, durante o teu 

percurso escolar e/ou depois de terminares a escola? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Não 97 28,1 28,1 28,1 

Não sei dizer 110 31,9 31,9 60,0 

Sim 138 40,0 40,0 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
 

76.8% dos alunos indica que a sua participação no programa os levou a ter mais interesse em saber mais sobre tecnologias digitais e aplicações 
 

… Saber mais sobre tecnologias digitais e aplicações. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 6 1,7 1,7 1,7 

2 8 2,3 2,3 4,1 

3 66 19,1 19,1 23,2 

4 98 28,4 28,4 51,6 

5 83 24,1 24,1 75,7 

6 84 24,3 24,3 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
60% dos alunos indica que a sua participação no Programa Apps for Good os levou a ter mais interesse em vir a trabalhar numa área 
tecnológica. 
 

...Trabalhar numa área tecnológica (ex. webdesigner, programador, etc.). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 
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Válido 1 20 5,8 5,8 5,8 

2 34 9,9 9,9 15,7 

3 84 24,3 24,3 40,0 

4 81 23,5 23,5 63,5 

5 55 15,9 15,9 79,4 

6 71 20,6 20,6 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
62% dos alunos i indica que a sua participação no Programa Apps for Good os levou a ter mais interesse em vir a trabalhar numa empresa de 
tecnologia. 
 

…Trabalhar numa empresa de tecnologia, seja  como técnico ou noutra 

áreas como marketing ou vendas). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 23 6,7 6,7 6,7 

2 29 8,4 8,4 15,1 

3 79 22,9 22,9 38,0 

4 93 27,0 27,0 64,9 

5 66 19,1 19,1 84,1 

6 55 15,9 15,9 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 

64.6% dos alunos indica que a sua participação no Programa Apps for Good os levou a ter mais interesse em vir a criar o seu próprio negócio. 
 

...Criar o meu próprio negócio. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 20 5,8 5,8 5,8 
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2 26 7,5 7,5 13,3 

3 76 22,0 22,0 35,4 

4 74 21,4 21,4 56,8 

5 61 17,7 17,7 74,5 

6 88 25,5 25,5 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
 

Consideraram-se ainda indicadores relativos aos efeitos favoráveis do envolvimento dos alunos no programa Apps for Good no que concerne 
a: i) criação/manutenção de uma atitude positiva relativamente à escola, ii) aumento da sua consciência acerca de como a tecnologia pode 
contribuir para a resolução de problemas sociais e iii) na melhoria da relação estabelecida com os professores também envolvidos no 
programa. Os valores médios registados sinalizam que efeitos favoráveis, registando-se resultados sempre superiores a 4 pontos, na escala de 
1 a 6 pontos. 
 

A satisfação dos alunos com o programa também se revelou bastante elevada, com uma média de 7.18 pontos, na escala considerada, de 1 a 
10 pontos. Em sentido semelhante surgem os valores registados no nível de recomendação do programa. Também numa escala de 1 a 10 
pontos, os alunos indicam que a probabilidade de recomendarem o programa a colegas é de 6.8 pontos.   
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Classifica o 

quanto achas que 

a participação 

neste programa 

contribuiu para 

teres uma atitude 

mais positiva 

relativamente à 

escola? 

Classifica o 

quanto achas que 

a participação 

neste programa 

contribuiu para 

aumentar a tua 

consciência de 

como a 

tecnologia pode 

contribuir para a 

resolução de 

problemas 

sociais? 

Em que medida a 

participação no 

programa Apps 

for Good 

contribuiu para 

melhorar a 

relação entre 

aluno e 

professor? 

Como é que 

classificas o teu 

grau de satisfação 

geral com o 

programa? 

Qual é a 

probabilidade de 

vires a 

recomendar o 

programa Apps 

for Good a outros 

alunos? 

N Válido 345 345 345 345 345 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 4,12 4,42 4,29 7,18 6,83 

 
Em conformidade com os valores médios registados, verifica-se ainda que 71.6% dos alunos indica que a sua participação no programa 
contribuiu para o desenvolvimento de uma atitude mais positiva relativamente à escola. 
 

Classifica o quanto achas que a participação neste programa contribuiu para 

teres uma atitude mais positiva relativamente à escola? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 16 4,6 4,6 4,6 

2 17 4,9 4,9 9,6 

3 65 18,8 18,8 28,4 

4 114 33,0 33,0 61,4 

5 79 22,9 22,9 84,3 
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6 54 15,7 15,7 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
77% dos alunos indica que a sua participação no programa contribuiu para a sua consciência do valor que a tecnologia pode ter na resolução 
de problemas sociais. 
 

Classifica o quanto achas que a participação neste programa contribuiu para 

aumentar a tua consciência de como a tecnologia pode contribuir para a 

resolução de problemas sociais? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 4 1,2 1,2 1,2 

2 15 4,3 4,3 5,5 

3 60 17,4 17,4 22,9 

4 94 27,2 27,2 50,1 

5 96 27,8 27,8 78,0 

6 76 22,0 22,0 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
74.2% dos alunos indica que a sua participação no programa contribuiu para melhorar a relação com os professores que participaram no 
mesmo. 
 

Em que medida a participação no programa Apps for Good contribuiu para 

melhorar a relação entre aluno e professor? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 18 5,2 5,2 5,2 

2 11 3,2 3,2 8,4 

3 60 17,4 17,4 25,8 
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4 103 29,9 29,9 55,7 

5 69 20,0 20,0 75,7 

6 84 24,3 24,3 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
75.9% dos alunos indica que está muito satisfeito com o programa. 
 

Como é que classificas o teu grau de satisfação geral com o programa? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 8 2,3 2,3 2,3 

2 4 1,2 1,2 3,5 

3 10 2,9 2,9 6,4 

4 17 4,9 4,9 11,3 

5 44 12,8 12,8 24,1 

6 40 11,6 11,6 35,7 

7 55 15,9 15,9 51,6 

8 56 16,2 16,2 67,8 

9 41 11,9 11,9 79,7 

10 70 20,3 20,3 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 
 

Qual é a probabilidade de vires a recomendar o programa Apps for Good a 

outros alunos? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 18 5,2 5,2 5,2 

2 14 4,1 4,1 9,3 
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3 19 5,5 5,5 14,8 

4 19 5,5 5,5 20,3 

5 33 9,6 9,6 29,9 

6 34 9,9 9,9 39,7 

7 44 12,8 12,8 52,5 

8 52 15,1 15,1 67,5 

9 35 10,1 10,1 77,7 

10 77 22,3 22,3 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

 

Com um nível de recomendação do programa elevado, ou seja, igual ou superior a 6, encontra-se 70.2% dos alunos respondentes ao 
questionário final. 
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Análise comparativa entre Questionário inicial e Questionário final aplicado aos alunos 
 
 
A analise seguinte foca-se somente nas dimensões dos instrumentos que se revelam em diretamente equiparáveis no que tange ao foco dos 
itens constitutivos dos respetivos instrumentos. 
 
 
Em primeiro lugar verifica-se um decréscimo assinalável no número de alunos respondentes. 
 
Responderam o questionário inicial 726 alunos, sendo 57.4% rapazes e 42.6% raparigas, sendo  que no questionário final apenas se 
recolheram respostas 345 alunos, ou seja, menos 52,47% de respostas, sendo destes últimos 55.4% rapazes e 43.2% raparigas.  
 
De igual modo é possível verificar que os resultados recolhidos no questionário inicial sinalizam valores percentuais de avaliações favoráveis 
por parte dos alunos participantes superiores aos valores percentuais encontrados no questionário final. Esta tendência só se revela inversa no 
que diz respeito aos conhecimentos tecnológicos (aumento de 1.5%).  
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Esta tendência nos resultados que se revelaria negativa é frequentemente encontrada em estudos baseados em design verdadeiramente 
experimentais (com pré-teste vs pós-teste) onde o foco é o desenvolvimento de competências e/ou a promoção da aprendizagem pois 
verifica-se que as crianças e jovens tendem a sobrevalorizar as competências e conhecimentos que detêm à partida (face a itens de 
autoavaliação) e a ganhar depois uma capacidade mais ajustada de avaliação dessas mesmas competências/conhecimentos quando expostos a 
situações onde os mesmos são chamados a ser utilizados/aplicados, denotando muitas vezes que as competências e conhecimentos 
inicialmente detidos se revelaram inferiores aos auto-prececionados.  
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Questionário inicial aplicados aos Professores 
 
 

O questionário inicial foi respondido por 95 professores, 60 (63,2%) do sexo feminino e 35 (36.8%) do sexo masculino. As areas disciplinares 
lecionadas pelos professores respondentes mais representada é a Informática com 43.2% dos professores respondentes, seguida da áres das 
Línguas (Português, Inglês, etc. com 14.7%) e das Ciências (com 10.5%). 
 

Género 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Feminino 60 63,2 63,2 63,2 

Masculino 35 36,8 36,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
 

Identifique a área disciplinar que leciona 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Ciências (Ex: Física e Química, 

Biologia, …) 

10 10,5 10,5 10,5 

Design de arte (Ex. Educação 

Visual / EVT) 

4 4,2 4,2 14,7 

Design e tecnologia (Ex. 

Multimédia, …) 

4 4,2 4,2 18,9 

Educação para a Cidadania 3 3,2 3,2 22,1 

História 1 1,1 1,1 23,2 

Matemáticas 4 4,2 4,2 27,4 

Negócios e Estudo de Mercado 

(Marketing, Economia, …) 

2 2,1 2,1 29,5 

Outra (EMRC, Educ. Especial) 12 12,6 12,6 42,1 
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Português / Inglês como língua 

estrangeira, outra 

14 14,7 14,7 56,8 

TIC / Informática / 

Programação 

41 43,2 43,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
As escolas onde tais docentes se encontram a lecionar são maioritariamente escolas do ensino público sem estatuto de TEIP e sem contrato de 
autonomia (52.6%).  
 

Tipologia da Escola 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Com contrato de autonomia 19 20,0 20,0 20,0 

Ensino Privado 8 8,4 8,4 28,4 

Não TEIP 50 52,6 52,6 81,1 

TEIP 12 12,6 12,6 93,7 

TEIP com contrato de 

autonomia 

6 6,3 6,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
Dos mesmos, 63.2% encontra-se pela 1ª vez a participar no programa; registando-se assim uma reincidência de 36.8%. Deste últimos 24.2% 
participou no ano letivo anterior, 15.1% em 2016/17 e 7.4% em 2015/16 e 1.1% em 2014/15. 
 

 

Já participou no programa Apps for Good em anos anteriores? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  35 36,8 36,8 36,8 

Não 60 63,2 63,2 100,0 
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Total 95 100,0 100,0  

Sim, em 2017/2018 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  72 75,8 75,8 75,8 

Sim, em 2017/2018 23 24,2 24,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Sim, em 2016/2017 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  80 84,2 84,2 84,2 

Sim, em 2016/2017 15 15,8 15,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Sim, em 2015/2016 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  88 92,6 92,6 92,6 

Sim, em 2015/2016 7 7,4 7,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Sim, em 2014/2015 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido  94 98,9 98,9 98,9 

Sim, em 2014/2015 1 1,1 1,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
No que respeita à frequência da formação oferecida pelo programa constata-se que somente 29.5% dos professores não a frequentou. A 
maioria encontra-se a frequentar no presente ano, 43.2% dos docentes. A ação de formação mais requentada revela ser a App Development 
com um total de 15h. 
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Frequentou em anos anteriores ou encontra-se a atualmente a frequentar a Ação de Formação 

Continua oferecida pelo Programa Apps for Good? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Não 28 29,5 29,5 29,5 

Sim, encontro-me a frequentar 41 43,2 43,2 72,6 

Sim, frequentei em anos 

anteriores e completei com 

sucesso 

20 21,1 21,1 93,7 

Sim, frequentei em anos 

anteriores mas não completei 

6 6,3 6,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
 

Tipo de curso Apps for Good 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido App Development (15H) 51 53,7 53,7 53,7 

App Development Extended 

(30H) 

29 30,5 30,5 84,2 

App in a Day 12 12,6 12,6 96,8 

Internet of Things 3 3,2 3,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
 

O modelo em que o Programa se revela a ser aplicado pelos professores e alunos nas respetivas escolas apresenta-se variado existindo uma 

maioria relativa de escolas a optar pelo regime curricular (43.2%) ainda que um número expressivo opte pela alternativa (33.7% em regime 

extracurricular). Verifica-se ainda que o programa é aplicado sobretudo em turmas do ensino regular (57.9%). 
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Está a implementar o programa na sua escola em que modelo? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Curricular 41 43,2 43,2 43,2 

Extra-Curricular 32 33,7 33,7 76,8 

Misto 22 23,2 23,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

Está a implementar o programa com estudantes de que tipo de ensino? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Profissional 36 37,9 37,9 37,9 

Regular 55 57,9 57,9 95,8 

Vocacional 4 4,2 4,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

As expetativas iniciais dos professores apresentaram-se bastante positivas, com 91.6% de respostas iguais a superiores a quatro pontos na 

escala disponibilizada para resposta, 1 a 6 pontos. 

 

Como classifica atualmente as suas expetativas em relação a este programa? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 8 8,4 8,4 8,4 

4 34 35,8 35,8 44,2 

5 39 41,1 41,1 85,3 
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6 14 14,7 14,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

De igual modo, a totalidade dos professores consideram que a sua participação no programa pedagógico Apps for Good é efetivamente uma 

mais-valia para a escola onde leciona, sendo de 96.8% dos professores optou por sinalizá-lo de forma marcadamente positiva. 

 

 

Considera a participação no programa pedagógico Apps for Good uma 

mais-valia para a escola onde leciona? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 3 3,2 3,2 3,2 

4 13 13,7 13,7 16,8 

5 40 42,1 42,1 58,9 

6 39 41,1 41,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

No questionário inicial, 100% dos professores classificaram como elevado ou muito elevado o seu interesse tecnológico. Já no que respeita ao 

seu nível de conhecimento tecnológico, esse valor percentual reduziu para 88.4%. 

 

 

De forma geral, como classifica o seu grau de interesse tecnológico? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 15 15,8 15,8 15,8 

5 35 36,8 36,8 52,6 
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6 45 47,4 47,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

Como classifica atualmente o seu nível de conhecimento tecnológico? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 11 11,6 11,6 11,6 

4 33 34,7 34,7 46,3 

5 44 46,3 46,3 92,6 

6 7 7,4 7,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Os professores respondentes avaliaram de forma genericamente positiva as suas competências. 67,4% dos professores entende elevada a sua 

capacidade de promover competências de design de produto junto dos seus alunos e 92.7% entende-se bastante confiante relativamente à 

sua capacidade de promover competências de resolução de problemas também nos meus alunos. Contudo no que tange à área da 

programação apenas 57.9% revela estar confiante nas suas habilidades neste domínio e apenas 54.8% sinaliza ser capaz de ensinar 

programação aos seus alunos. 

 

Sou bastante confiante relativamente às minhas habilidades de programação 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 5 5,3 5,3 5,3 

2 12 12,6 12,8 18,1 

3 22 23,2 23,4 41,5 

4 25 26,3 26,6 68,1 

5 20 21,1 21,3 89,4 
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6 10 10,5 10,6 100,0 

Total 94 98,9 100,0  

Omisso Sistema 1 1,1   

Total 95 100,0   

 

Sou bastante confiante relativamente à minha capacidade de ensinar 

programação aos meus alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 9 9,5 9,6 9,6 

2 13 13,7 13,8 23,4 

3 20 21,1 21,3 44,7 

4 17 17,9 18,1 62,8 

5 28 29,5 29,8 92,6 

6 7 7,4 7,4 100,0 

Total 94 98,9 100,0  

Omisso Sistema 1 1,1   

Total 95 100,0   

 

Sou bastante confiante relativamente à minha capacidade de promover 

competências de design de produto nos meus alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 2 2,1 2,1 2,1 

2 8 8,4 8,5 10,6 

3 20 21,1 21,3 31,9 

4 26 27,4 27,7 59,6 

5 28 29,5 29,8 89,4 
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6 10 10,5 10,6 100,0 

Total 94 98,9 100,0  

Omisso Sistema 1 1,1   

Total 95 100,0   

 

Sou bastante confiante relativamente à minha capacidade de promover 

competências de resolução de problemas nos meus alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 2 2 2,1 2,1 2,1 

3 4 4,2 4,3 6,4 

4 24 25,3 25,5 31,9 

5 43 45,3 45,7 77,7 

6 21 22,1 22,3 100,0 

Total 94 98,9 100,0  

Omisso Sistema 1 1,1   

Total 95 100,0   

 

O último item do questionário inicial procurava perceber a regularidade com que os professores participantes promovem atividades de 

trabalho em grupo nas aulas e os resultados sinalizam que a mesma se apresenta como prática regular para 93.7% dos professores.  

 

Desenvolvo regularmente atividades de trabalho em grupo nas minhas aulas 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 2 1 1,1 1,1 1,1 

3 4 4,2 4,3 5,3 

4 15 15,8 16,0 21,3 
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5 35 36,8 37,2 58,5 

6 39 41,1 41,5 100,0 

Total 94 98,9 100,0  

Omisso Sistema 1 1,1   

Total 95 100,0   
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Questionário final aplicados aos Professores 
 
 

O questionário final foi respondido por 55 professores, 32 (58,2%) do sexo feminino e 23 (41.8%) do sexo masculino. O grupo disciplinar mais 
representada é o 550- TIC com 50.9% dos professores respondentes. 
 
 

Disciplinas total Percentagem 

TIC 28 50.9 

Arte e Design 0 0 

Bussiness [Economia e Gestão 0 0 

Ciências (Física-Química, Biologia, Geologia) 2 3.6 

Design e tecnologia  
(ex. Multimédia, Educ. Visual e Tecnológica,…)] 

5 9.1 

Matemática 1 1.8 

Historia 0 0 

Geografia 0 0 

Português 3 5.4 

Inglês 0 0 

Outra língua estrangeira 0 0 

Multimédia 5 9.1 

Cidadania 3 5.4 

Programação e Robótica 3 5.4 

Outras  6 10.9 

 

 
No que respeita ao modelo de implementação do programa adotado pelos professores é possível verificar que 50.9% implementou o 
programa Apps for Good em âmbito curricular, 30.9% em âmbito extracurricular e 14.5% em situação mista. 
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 Meio de implementação do Programa na escola 
Em âmbito curricular 1=Não: 2=Sim 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 27 49,1 49,1 49,1 

2 28 50,9 50,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Em âmbito extra – curricular (ex. Clube, Projeto escolar, etc.) 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 38 69,1 69,1 69,1 

2 17 30,9 30,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Misto  

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido não 47 85,5 85,5 85,5 

sim 8 14,5 14,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
 

No que se refere à avaliação dos professores acerca do quanto a participação dos seus alunos no Apps for Good ajudou a melhorar as suas 
competências, verifica-se que na generalidade, os valores percentuais registados relevaram-se elevados.  
 

 

Devido à participação no programa Apps for Good, as competências de 

codificação / programação dos meus alunos melhoraram (por exemplo, criar 

websites ou aplicativos). 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 2 3 4,7 4,7 4,7 

3 11 17,2 17,2 21,9 
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4 18 28,1 28,1 50,0 

5 20 31,3 31,3 81,3 

6 12 18,8 18,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
Verifica-se, através dos valores percentuais registados que 78.2% dos professores considera que a participação dos alunos no Apps for Good os 
ajudou a melhorar as suas competências no domínio da Programação/Codificação. 

 

 

Devido à participação no programa Apps for Good, as competências de 

trabalho em equipa dos meus alunos melhoraram. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 5 7,8 7,8 7,8 

4 13 20,3 20,3 28,1 

5 27 42,2 42,2 70,3 

6 19 29,7 29,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

92.2% dos professores considera que a participação dos alunos no programa ajudou do desenvolvimento de competências de trabalho de 

equipa. 

 

 

Devido à participação no programa Apps for Good, as competências de 

resolução de problemas dos meus alunos melhoraram. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 



45 
 

Válido 3 4 6,3 6,3 6,3 

4 20 31,3 31,3 37,5 

5 27 42,2 42,2 79,7 

6 13 20,3 20,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

93.8% dos professores considera que a participação dos alunos no programa ajudou do desenvolvimento de competências de resolução de 

problemas. 

 

Devido à participação no programa Apps for Good, as capacidades de 

comunicação e de apresentação de ideias dos meus alunos melhoraram. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 2 1 1,6 1,6 1,6 

3 4 6,3 6,3 7,8 

4 14 21,9 21,9 29,7 

5 27 42,2 42,2 71,9 

6 18 28,1 28,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

92.2% dos professores considera que a participação dos alunos no programa contribuiu para melhorar a sua capacidade de comunicação e de 

apresentação de ideias. 

 

Devido à participação no programa Apps for Good, a capacidade de design 

de um produto dos meus alunos melhorou. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 
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Válido 2 4 6,3 6,3 6,3 

3 6 9,4 9,4 15,6 

4 23 35,9 35,9 51,6 

5 20 31,3 31,3 82,8 

6 11 17,2 17,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

87.5% dos professores considera que a participação dos alunos no programa contribuiu para melhorar a sua confiança em geral. 
 

Devido à participação no programa Apps for Good, a confiança geral dos 

meus alunos melhorou. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 2 1 1,6 1,6 1,6 

3 7 10,9 10,9 12,5 

4 18 28,1 28,1 40,6 

5 24 37,5 37,5 78,1 

6 14 21,9 21,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 
No que se refere classificação feita pelos professores acerca do quanto a sua participação no programa Apps for Good, os ajudou a melhorar as 
suas competências, os valores percentuais seguintes permitem verificar que:  
 

Sou bastante confiante relativamente às minhas habilidades de programação 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 4 6,3 6,3 6,3 

2 5 7,8 7,8 14,1 
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3 6 9,4 9,4 23,4 

4 19 29,7 29,7 53,1 

5 23 35,9 35,9 89,1 

6 7 10,9 10,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 76.5% dos professores considera-se mais confiante nas suas capacidades de programação. 
 
 

Sou bastante confiante relativamente à minha capacidade de ensinar 

programação aos meus alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 4 6,3 6,3 6,3 

2 5 7,8 7,8 14,1 

3 6 9,4 9,4 23,4 

4 18 28,1 28,1 51,6 

5 19 29,7 29,7 81,3 

6 12 18,8 18,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 76.6% dos professores considera-se mais confiante nas suas capacidades de ensinar programação aos alunos. 
 

Sou bastante confiante relativamente à minha capacidade de promover 

competências de design de produto nos meus alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 3 4,7 4,7 4,7 

2 1 1,6 1,6 6,3 

3 10 15,6 15,6 21,9 
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4 20 31,3 31,3 53,1 

5 22 34,4 34,4 87,5 

6 8 12,5 12,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 78.2% dos professores considera-se mais confiante nas suas capacidades de ensinar design de produto aos alunos. 
 

Sou bastante confiante relativamente à minha capacidade de promover 

competências de resolução de problemas nos meus alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 2 3,1 3,1 3,1 

4 19 29,7 29,7 32,8 

5 29 45,3 45,3 78,1 

6 14 21,9 21,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 96.9% dos professores considera-se mais confiante nas suas capacidades de ensinar competências de resolução de problemas aos seus 
alunos. 

 
 
Foi ainda possível verificar que 95.3% dos professores afirma desenvolver regularmente atividades de trabalho em equipa nas suas aulas, 
ainda que não seja feita relação entre esta prática e o seu envolvimento no programa Apps for Good. 
 
 

Desenvolvo regularmente atividades de trabalho em grupo nas minhas aulas 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 1 1,6 1,6 1,6 

3 2 3,1 3,1 4,7 



49 
 

4 7 10,9 10,9 15,6 

5 22 34,4 34,4 50,0 

6 32 50,0 50,0 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
 

Com vista a analisar o impacto da participação dos professores no programa Apps for Good no seu nível de desenvolvimento profissional 
utilizaram-se itens associados ao Referencial de Competências TIC para Professores proposto pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Os resultados encontrados são seguidamente apresentados: 
 
 

Classifique em que medida entente que a sua 
participação no programa Apps for Good, o/a ajudou a 
ser capaz de realizar as seguintes atividades… 

Percentagem válida 

implementar projetos na escola que contribuem para 
desenvolver ações-chave ligadas às políticas educativas  

89.1% 

ajudar os alunos a usar as tecnologias para adquirir 
competências de pesquisa, gestão, análise, integração e 
avaliação da informação 

90.6% 

ajudar os alunos a integrar as tecnologias de publicação 
online e produção multimédia nos seus projetos 

87.6% 

descrever a função de diversas tecnologias de produção de 
recursos e utilizá-las para apoiar a inovação e a criação de 
conhecimento por parte dos alunos 

84.5% 

gerir as atividades dos alunos em situações de 
aprendizagem baseada em projetos desenvolvidas num 
ambiente enriquecido com tecnologias. 

95.3% 

utilizar as TIC para pesquisar, gerir, analisar, integrar e 
avaliar informação que possa apoiar o meu 
desenvolvimento profissional. 

89.1% 

 
 
O questionário final pretendia ainda compreender em que medida o envolvimento dos professores no Programa Apps for Good contribuiu 
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positivamente para a mudança das suas práticas pedagógicas. 82.9% dos professores considera que a sua participação no Apps for Good 
contribuiu para essa mudança.   
 
 

Classifique o quanto a sua participação no programa Apps for Good 

contribuiu para a mudança das suas práticas docente? Indique o que melhor 

se adapta à sua avaliação, desde (1) Nenhuma contribuição até (6) Grande 

contribuição. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 11 17,2 17,2 17,2 

4 20 31,3 31,3 48,4 

5 25 39,1 39,1 87,5 

6 8 12,5 12,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Simultaneamente, 85.9% dos professores considera que a sua participação no Apps for Good contribuiu para melhorar os seus métodos de 
ensino. 
 

Classifique o quanto a sua participação no programa Apps for Good o ajudou 

a melhorar os meus métodos de ensino. Indique o que melhor se adapta à 

sua avaliação, desde (1) Nenhuma melhoria até (6) Grande melhoria. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 9 14,1 14,1 14,1 

4 24 37,5 37,5 51,6 

5 24 37,5 37,5 89,1 

6 7 10,9 10,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Esclarecendo em que medida o programa os ajudou a melhorar os seus métodos de ensino, os professores enunciaram sobretudo o valor 
associado à aquisição de maiores conhecimentos sobre a adoção da metodologia de ‘Aprendizagem baseada em Projetos’, bem como a maior 
capacidade de orientação da atividade docente para a mobilização do currículo para a procura de resposta a problemas (sociais) reais. 
 
 
 

 
“O apps for good contribuiu para uma forte sensibilização no sentido da utilização das tecnologias de informação 

móveis em espaço de aula.” “Contribuiu para encontrar dinâmicas de execução de funcionalidades para auxiliar os 
alunos nas suas práticas letivas” 

 
“Na orientação da metodologia de Trabalho de Projeto” 

 
 “As minhas aulas são agora ainda mais viradas para a realização das aprendizagens através da criação de projetos 

concretos e da resolução de problemas com ajuda das TIC.” 
 “numa maior abordagem da temática das aprendizagens baseadas em projetos e na resolução de problemas” 

 
“numa maior utilização de casos práticos e da vida real na exposição das diversas aprendizagens e conteúdos” 

 
“forneceu instrumentos de suporte à organização de uma ideia que depois foi utilizada noutros contextos” 

 
“a metodologia de trabalho de projeto passou a ser utilizada de forma mais regular e assertiva” 

 
“Introduzi novos programas (substituindo) programas já desatualizados” 

 
"adoção da metodologia de projeto, no sentido de ""passar a bola"" para o grupo de alunos e de promover o seu 

sentido crítico” 
 

“Entendo agora melhor algumas das estratégias que posso utilizar para colocar os alunos a procurar soluções para 
problemas reais" 

 
“O programa permite agregar as competências de multimédia, programação, análise de mercado, análise da 

viabilidade financeira, análise da sociedade/ comunidade em termos dos seus problemas e capacidade de comunicar 
em tempo reduzido.” 
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“O apps for good contribuiu para uma forte sensibilização no sentido da utilização das tecnologias de informação 

móveis em espaço de aula.” “Contribuiu para encontrar dinâmicas de execução de funcionalidades para auxiliar os 
alunos nas suas práticas letivas” 

 
“As minhas aulas são agora ainda mais viradas para a realização das aprendizagens através da criação de projetos 

concretos e da resolução de problemas com ajuda das TIC.” 
 

“Registo melhorias ao nível de conceção e orientação de projetos, sobretudo, na etapa de pensar o projeto a um nível 
mais abrangente, como um todo” 

 

 

Procurou-se ainda analisar efeitos da participação dos professores no programa Apps for Good na promoção de melhorias em diferentes 
competências docentes.  
 

Classifique o quanto a sua participação no programa Apps for Good, o/a 
ajudou a melhorar as suas competências nas seguintes áreas … Adquirir 
novos conhecimentos tecnológicos e desenvolver novas competências 

técnicas 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 2 3,1 3,1 3,1 

2 1 1,6 1,6 4,7 

3 9 14,1 14,1 18,8 

4 24 37,5 37,5 56,3 

5 18 28,1 28,1 84,4 

6 10 15,6 15,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
81.2% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good os ajudou a adquirir novos conhecimentos tecnológicos e 
desenvolver novas competências técnicas. 
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… Resolver problemas associados à implementação/gestão de projetos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 2 3,1 3,1 3,1 

3 7 10,9 10,9 14,1 

4 19 29,7 29,7 43,8 

5 22 34,4 34,4 78,1 

6 14 21,9 21,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

86% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good os ajudou a melhorar a sua capacidade de resolver problemas 
associados à implementação/gestão de projetos. 
 

… Explorar novas metodologias de ensino 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 2 3,1 3,1 3,1 

3 7 10,9 10,9 14,1 

4 22 34,4 34,4 48,4 

5 25 39,1 39,1 87,5 

6 8 12,5 12,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

86% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good os ajudou a melhorar a sua capacidade de explorar novas 
metodologias de ensino. 
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… Adquirir maior conhecimento acerca das capacidades e dos talentos meus 

alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 1 1,6 1,6 1,6 

3 3 4,7 4,7 6,3 

4 20 31,3 31,3 37,5 

5 27 42,2 42,2 79,7 

6 13 20,3 20,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

93.8% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good os ajudou a adquirir maiores conhecimentos acerca das 
capacidades e dos talentos dos seus alunos. 
 
 

... Estabelecer relacionamentos de maior proximidade com os alunos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 5 7,8 7,8 7,8 

4 17 26,6 26,6 34,4 

5 21 32,8 32,8 67,2 

6 21 32,8 32,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

92.2% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good os ajudou a estabelecer relacionamentos de maior proximidade 
com os seus alunos. 
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… Trabalhar colaborativamente com outros professores 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 2 3,1 3,1 3,1 

2 1 1,6 1,6 4,7 

3 13 20,3 20,3 25,0 

4 20 31,3 31,3 56,3 

5 20 31,3 31,3 87,5 

6 8 12,5 12,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

75.1% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good os ajudou a melhorar as suas competências de trabalho 
colaborativo com outros professores. 
 

… Confiança em ensinar no geral 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 1 1,6 1,6 1,6 

2 1 1,6 1,6 3,1 

3 9 14,1 14,1 17,2 

4 20 31,3 31,3 48,4 

5 24 37,5 37,5 85,9 

6 9 14,1 14,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

82.9% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good o ajudou a melhorar a sua confiança em ensinar no geral. 
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… Resiliência (capacidade de lidar com problemas profissionais e superar 

obstáculos do contexto escolar 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 1 1,6 1,6 1,6 

3 3 4,7 4,7 6,3 

4 26 40,6 40,6 46,9 

5 23 35,9 35,9 82,8 

6 11 17,2 17,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

93.7% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good o ajudou a melhorar a sua resiliência. 
 

… Envolvimento profissional na escola 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 1 1,6 1,6 1,6 

3 5 7,8 7,8 9,4 

4 28 43,8 43,8 53,1 

5 20 31,3 31,3 84,4 

6 10 15,6 15,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

90.7% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good o ajudou a melhorar o seu envolvimento profissional na escola. 
 

… Nível de satisfação profissional 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 2 1 1,6 1,6 1,6 
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3 1 1,6 1,6 3,1 

4 18 28,1 28,1 31,3 

5 32 50,0 50,0 81,3 

6 12 18,8 18,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

96.9% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good o ajudou a melhorar o seu nível de satisfação profissional. 
 

 
As últimas questões do questionário final focavam-se na satisfação dos professores com o programa em si e através das mesmas foi possível 
verificar que o nível de satisfação dos professores com o programa foi de 7.61 numa escala de 1 a 10 e que o nível de recomendação do 
programa apresentado pelos professores foi de 8.22 numa escala de 1 a 10. 
 

 

Como classifica 

atualmente o seu 

grau de satisfação 

geral com o 

programa? 

Qual é a 

probabilidade de 

recomendar o 

programa Apps 

for Good a outros 

professores? 

N Válido 64 64 

Omisso 0 0 

Média 7,61 8,22 

Soma 487 526 

 

 

Como classifica atualmente o seu grau de satisfação geral com o programa? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 1 1,6 1,6 1,6 

3 1 1,6 1,6 3,1 
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4 1 1,6 1,6 4,7 

5 2 3,1 3,1 7,8 

6 9 14,1 14,1 21,9 

7 13 20,3 20,3 42,2 

8 17 26,6 26,6 68,8 

9 12 18,8 18,8 87,5 

10 8 12,5 12,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Qual é a probabilidade de recomendar o programa Apps for Good a outros 

professores? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 1 1,6 1,6 1,6 

3 2 3,1 3,1 4,7 

4 1 1,6 1,6 6,3 

5 1 1,6 1,6 7,8 

6 8 12,5 12,5 20,3 

7 3 4,7 4,7 25,0 

8 12 18,8 18,8 43,8 

9 15 23,4 23,4 67,2 

10 21 32,8 32,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
Adicionalmente, no presente ano letivo, por implementação do Projeto Nacional de Autonomia e Flexibilidade Curricular, procurou-se 
perspetivar em que medida os professores participantes no programa entendem que o mesmo, pela sua natureza trans e interdisciplinar, 
apresentam-se favorecedor da implementação desse projeto que se apresenta para as escolas publicas nacionais um desafio pelas mudanças 
de natureza pedagógica e curricular que traz inerente. Os resultados encontrados permitem verificar que 71.9% dos professores considera que 
o Programa Apps for Good se apresenta útil no suporte à implementação do novo programa nacional de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 
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Em que medida considera que este programa se apresentou útil no suporte à 

implementação do atual Projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos 

ensinos básico e secundário? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1 3 4,7 4,7 4,7 

2 3 4,7 4,7 9,4 

3 12 18,8 18,8 28,1 

4 14 21,9 21,9 50,0 

5 22 34,4 34,4 84,4 

6 10 15,6 15,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Análise comparativa entre Questionário inicial e Questionário final aplicado aos professores 
 
 
A analise seguinte foca-se somente nas dimensões dos instrumentos que se revelam em diretamente equiparáveis no que tange ao foco dos 
itens constitutivos dos respetivos instrumentos iniciais e finais aplicados aos professores. 
 
Em primeiro lugar verifica-se um decréscimo assinalável no número de respondentes, 42.1%. O questionário inicial foi respondido por 95 
professores, 60 (63,2%) do sexo feminino e 35 (36.8%) do sexo masculino e o questionário final foi respondido por 55 professores, 32 (58,2%) 
do sexo feminino e 23 (41.8%) do sexo masculino. Em ambos os instrumentos a área/grupo disciplinar mais representada encontrou-se ligado 
as TIC/Informática.  
 
A analise comparativa efetuada permite verificar que os professores denotam uma melhoria assinalável nas avaliações efetuadas, com 
exceção do seu nível de conhecimento tecnológico que se entende ser sobrevalorizado inicialmente pelos professores antes de se iniciarem 
nas atividades do programa, o qual passou de 88.4% para 81.2%.  
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Estudo de Caso I - 2018/2019 
 

O Programa Apps for Good na promoção do envolvimento das raparigas com a tecnologia 
 
 

Descrição 
O presente estudo de caso desenvolvido com alunas participantes no Programa Apps for Good no ano letivo 2018/2019 assumiu como 
propósito analisar o impacto do programa Apps for Good na promoção do interesse e motivação das raparigas para envolvimento em projetos 
académicos e profissionais ligados à Tecnologias bem como em outras dimensões relacionadas com a aprendizagem e envolvimento escolar, o 
desenvolvimento de competências digitais e outras soft skills bem como no seu futuro percurso profissional.  
 
Participantes 
18 estudantes do sexo feminino a frequentar o ensino secundário, tanto na vertente do ensino regular como do ensino profissional, em 
estabelecimentos escolares das regiões educativas do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. As mesmas apresentavam idade compreendidas entre 
os 17 e os 21 anos (média= 18.9 anos); 10 encontravam-se pela primeira vez a participar no programa Apps for Good no ano letivo em causa e 
8 havia já participado no ano letivo anterior. 
 
Procedimentos de recolha de dados 
Participaram no estudo de caso raparigas com idade superior a 16 anos cujos encarregados de educação autorizaram formalmente a sua 
participação no estudo. O mesmo alicerçou-se na realização de entrevistas focus-group, cujo guião utilizado se apresenta disponível no anexo 
1, sendo estas realizadas presencialmente nas respetivas escolas entre os meses de maio e julho de 2019. Em cada escola foi realizada uma 
entrevista única, registada em formato áudio, tendo cada uma decorrido em tempo sempre inferior a 60 minutos.   
 
 
Resultados 
 
Os resultados encontrados permitiram verificar que as principais ideias apresentadas pelas raparigas sinalizam que o programa promove o 
desenvolvimento de competências multiplas e que promove a aproximação das raparigas a àreas das ciencias e tecnologias. Ao mesmo tempo 
indicam que o programa promove a aquisição de conhecimentos escolares em relação estreita com o mundo real ao mesmo tempo que as 
ajudou a aumentar a sua autoconfiança.  
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Principais ideias apresentadas 
Incidência 
percentual 

Projeto muito util e interessante 8,1 

Ligação entre o conhecimento aprendido na escola e o mundo real 21,6 

Promove o desenvolvimento de multiplas competências 32,4 

Promove a motivação e o envolvimento escolar 8,1 

Aumenta a autoconfiança 21,6 

Aproxima as raparigas da àrea da ciência e da tecnologia 32,4 
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As múltiplas ideias apresentadas em cada um dos topicos agregadores do conteudo identificado no discurso analisado são apresentadas na tabela seguinte. 
 
 

Projeto muito util e interessante 0,08 6 

Um projeto muito interessante   

É uma ferramenta muito util para o futuro   

Aprendi competências muito uteis para outros trabalhos da escola e para o mercado de trabalho   

   

Ligação entre o conhecimento aprendido na escola e o mundo real 0,216 16 

Faz uma ligação entre coisas que aprendemos em várias disciplinas   

Ajuda a consolidar aprendizagens e competências   

Ajuda-nos refletir sobre o que a sociedade precisa   

Leva-nos a pensar na vertente económica, sobre como criar um negócio o que não é trabalhado na escola   

Ajuda-nos a compreender como a tecnologia pode ser útil para as pessoas   

Faz-nos compreender a complexidade que está por detrás da tecnologia   

É bom ter projetos que nos fazem sair da escola e que são reais… isso é motivador   

   

Promove o desenvolvimento de multiplas competências 0,324 24 

Ajuda-nos a perceber melhor os nossos interesses   

Promove as nossas competências de comunicação   

Faz-nos ser capazes de falar para uma plateia e um juri, isso é muito importante para o futuro   

Obriga a sermos independentes, ter autonomia   

Leva-nos a interagir e a aprender com pessoas fora da escola   

Temos que desenvolver uma investigação ampla sobre o tema da app e aprendemos muitas coisas que 
desconheciamos 

  

   

Promove a motivação e o envolvimento escolar 0,162 12 

Faz-nos estar mais envolvidos nas aulas   

Faz os nossos professores ficarem interessados nas nossas ideias   

Ajuda a ligar-nos aos nossos professores   

É motivador porque a ideia vem de nós, é algo que escolhemos, acreditamos   

Aqui temos que criar uma coisa realmente nova, totalmente nossa.   
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É muito exigente, faz-nos ter que saber mais e isso leva-nos mais longe   

Requer que trabalhemos fora do horário da escola   

   

Aumenta a autoconfiança 0,108 8 

Aumenta a nossa compreensão e autoconfiança   

Faz-nos ser capazes de responder a desafios, improvisar…   

Faz-nos arriscar, superar as nossas expetativas   

É muito recompensador… faz-nos sentir que somos capazes   

Crescemos com o projeto   

   

Aproxima as raparigas da àrea da ciência e da tecnologia 0,108 8 

Ajudou-me a perceber que vou querer trabalhar numa área menos tradicional e mais tecnológica   

Despertou o meu interesse para a àrea tecnológica   

Inevitavelmente qualquer profissão vai estar ligada à tecnologia   

Total  74 

 
A análise ao discurso apresentado pelas 18 raparigas entrevistas foi igualmente efetuada com base na procura de resposta à questão: ‘O que é 
que aprendi por participar no Programa Apps for Good?”; as múltiplas aprendizagens identificadas encontram-se listagem na tabela e gráfico 
seguintes, bem como o número de vezes que as mesmas foram indicadas. 
 

 Incidências Percentual 
(n/18 alunas)  

Direitos autorais 1,0 5,6 

Refletir 4,0 22,2 

Competências estéticas e de design 4,0 22,2 

Criar websites 5,0 27,8 

Resolver problemas 5,0 27,8 

Planificar atividades, gerir um projeto 6,0 33,3 

Fazer estudos de mercado 6,0 33,3 

Programar Apps 6,0 33,3 

Criar videos (editar som e imagem) 7,0 38,9 

Outros temas relevantes (saúde, política, ambiente) 7,0 38,9 
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Fazer apresentações 8,0 44,4 

Superar obstáculos, sair da zona de conforto 8,0 44,4 

Investigação/Pesquisa 8,0 44,4 

Ser criativa, ter ideias 10,0 55,6 

Trabalhar em equipa 10,0 55,6 

Conhecimentos tecnológicos 10,0 55,6 

Interagir/Comunicar com outras pessoas 15,0 83,3 
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Anexo 1: Transcrição direta das Respostas recolhidas 
 

 
1. Poderiam só indicar o vosso primeiro nome, o ano letivo que se encontram a frequentar, e a vossa idade. 

2. Há quanto tempo participaram no Programa Apps for Good? É este o 1º ano?  

 
Levante da Maia, Apps Lavagem de Roupa: 3 raparigas 
18 anos, 18 anos, 17 anos 
12º ano 
1º ano no programa 
 
Quinta do Marques 1º grupo, 4 raparigas 
18, 17, 17, 17 
12º ano 
1º ano no programa 
App sobre política 
App sobre paineis fotovoltaicos 
 
Quinta do Marques 2º grupo, 3 raparigas 
17, 17, 18 anos 
 
Escola Comércio Porto, 8 raparigas 
18, 18, 21, 18, 18, 19, 19, 19 
Alunas do Tecnico de Marketing 
1º ano no programa e outras 2º ano 
 
Total: 18 

3. De forma geral, o que acham do programa (Gostam não gostam, é divertido, a ideia é interessante)? 

Muito interessante 
Não gostava muito de tecnologia e programação. Despertou para uma area que não gostava.  
Antes não gostava nada da area da marketing, e a experiência do utilizador. 
Divertido trabalhar juntos 
 
Despertou para uma area que não gostava.  
Temos que ser criativos e pensar além das disciplinas. Além do obvio da escola. Temos que ter ideias, e ver se elas são viáveis. É uma ferramenta muito util para o 
futuro, para o mercado de trabalho.  
É bom ver que algo que nós criamos na escola pode ser real e ter algum impacto. 
Ter interação com outras pessoas fora da escola. Nunca pensei que algo que nos criamos pudesse ser mesmo usado. 
Ajuda-nos a ajudar outras pessoas. 



69 
 

 
Obriga-nos a refletir e aprendermos coisas muito dierentes 
Ajuda a fazer-nos perceber o nossos interesses, a fazer coisas reais e isso leva-nos a aprender mais mesmo sobre nós mesmos 
Para fazer uma boa apresentação, fazer-nos explicar 
Ajudanos a refletir sobre o que a sociedade precisa, o que já existe e o que precisa ser desenvolvido 
Ajuda-nos a aprender e a desenvolver mais as nossas capacidades tecnologicas 
 
Gostaram todas do programa. Aumento o interesse pela tecnologia mesmo tendo ficado sou pela ideia. Avançaram para a parte da tecnologia somente pela 
criação do site mas não criaram a app. 
Desenvolvi a parte comunicativa, faz-nos sair da nossa zona de conforto. 
Não sabia que ias ter tantas ideia e foi uma coisa natural. 
Gostei por tudo. É muito importante por as ideias em prática desde cedo porque o nosso curso é muito teórico. 
Não é um trabalho que se faça copy-paste. Temos mesmo que pensar, planificar… 
Acho que no nosso curso deveriamos ter feito mais trabalhos deste género. Temos muita teoria mas depois de criatividade realmente não temos muitos 
trabalhos.  
É muito interessante ver também as outras equipas. Há muitas ideias interessantes e isso é um ponto muito positivo do programa. 
Gostei de criar o website, o cartaz e depois de apresentar. 
 
 

4. O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento de apps para responder a problemas ou necessidades sociais, ou sejam tem uma vertente 

tecnológica e uma vertente social. 

4.1 O que acham que aprenderam com esta vertente tecnológica do programa (ex. compreender melhor como se desenha uma app, aprender uma linguagem de 

programação, etc.) ? 

Dá muito trabalho, é muito detalhado. 
Aprender a fazer estudos de mercado 
O problema é a programação mas vamos conseguir 
Ajuda-nos a aprender a programar, edição de video, trabalhar imagem… ajuda-nos em muitas àreas. 
Ajuda a aprender a programar uma programação. É mais dificil do que esperavamos. Temos que pensar em tecnologia mas tambem em design e estética. 
Porque estamos a desenvolver algum para outras pessoas ajuda-nos a perceber que a tecnologia tem que ser util e perceptivel para as outras pessoas 
HTLM, muito util para o curriculo 
Edição de video, imagem, tratamento de som …  percebemos o trabalho que dá 
Aprendermos sobre direitos autorais o que podemos usar e não. 
Cuidados estéticos e de design 
Uma app sobre animais desaparecidos. 
Aprendemos sobretudo a criação de websites, fazer o design e criar o protótipos. 
O nosso curso não tem essa disciplina de programação. Não chegámos a aprender isso.  
Gostariamos de ter aprendido mais. O projeto despertou-nos mais para a parte tecnológica.  
4.2 E com a vertente social (ex. perceber que problemas existem na vossa localidade, ganhar maior consciência de alguns problemas sociais de hoje em dia, etc.)? 
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A interagir com pessoas fora da escola, entrevista (n=173), estudo de mercado. 
A nossa aplicação ajudar a adotar um estilo de vida mais saudável.  
Ajuda a compreender melhor a política e a adoptar responsabilidade social relativamente ao voto. Desenhar uma solução de voto online. 
Descobri problemas da nossa sociedade, da população mais nova. 
A app tem uma vertente ambiental. Não percebia nada de paineis fotovoltaicos. Tenho que entrar em contacto com pessoas de várias àreas. Aprender muitas 
coisas… Nunca pensei que desse tanto trabalho organizar/fazer nascer uma ideia tão simples. Podemos ajudar a melhorar o planeta. 
Aprendemos que é muito importante entrar em contacto com pessoas, comunicarmos bem. E que temos que estar todos envolvidos na equipa, tambem 
desenvolvemos competências sociais de colaboração. Temos diferentes ideias e depois temos que decidir em conjunto. 
Decidimos preocupar-nos com questões de desporto, saude. Esta aplicação é uma solução para outros. Mas eu era mesmo capaz de usá-la. Acho que ela é muito 
apelativa. 
A nossa app centra-se na preocupação com a gestão das finanças, com gestão de problemas financeiros. Pensando por exemplo nos jovens que vão para a 
universidade e precisam de saber como conseguirão pagar as propinas, mas tambem como podem procurar um emprego, fazer um cv, agir numa entrevista 
No nosso curso é muito importante a parte da criatividade e do desenvolvimento de ideias.  
A parte da apresentação é muito importante porque temos que comunicar não somente para a nossa turma mas para pessoas de fora. 
Tivemos que fazer investigação ampla sobre o tema e muito outras temas à volta (preços, etc.) 
 

5. Que outras coisas novas aprenderam com a participação no programa? 

Identificar problemas, encontrar soluções, aprender sobre temas que desconheciam. 
Sobre ambiente e práticas de sustentabilidade 
Compreender a complexidade que está por detrás da tecnologia 
Falar com pessoas 
Organizar o trabalho, distribuir tarefas entre colegas. 
 
A importancia da comunicação. Como reagir quando enfrentamos obstáculos, como resolver problemas. Dar importancia aos promenores para se fazerem 
produtos de qualidade. 
 
 

6. E que competências conseguiram desenvolver, por exemplo: 

6.1 Competências digitais? Como? Alguém pode explicar ou dar um exemplo? 
Pesquisar online, desenhar a maquete para uma app, criar videos 
Sei que são muito importantes, todos os cursos são precisar que tenhamos essas competências. 
Aplicações para programação. Criação de sites. Edição de imagem (photoshop). 
Nunca pensamos que fossemos mesmo capaz de desenvolver uma aplicação. 
 
A edição de video. 
 A pesquisa de concorrência, de custos, dos patrocinios… da vertente economica, do plano de negocio. Como somos de ciencia e tecnologias a parte da economia 
não é muito trabalhada e devia. 
É um trabalho com muitas coisas, as vezes parece infinito. Tivemos que decidir um rumo e depois decidir por manter as coisas simples se não terminavamos e 
perdiamo-nos porque desenvolver uma app pode ser um mundo. 
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6.2 trabalhar em equipa e resolver de problemas? Como? Alguém pode explicar ou dar um exemplo? 
Saber gerir opiniões, chegar a um consenso final.  
Aumento a capacidade de resolver problemas de várias naturezas 
Ajudou, hoje todos nos identificamos. 
 
Temos que aprender a fazer as nossas ideias bater certo e a irmos todos num mesmo rumo.  
O trabalho em equipa fortalece-nos também a nóss mas também ao trabalho.  
Exige compreensao e confiança na outra pessoa. Temos que nos saber gerir e encaixar as nosas ideias, os nossos horarios, a nossa vida. A maior parte do trabalho 
é feito no exterior, fora da sala de aula, porque requer muitas horas. 
Ajudou a trabalhar em grupo e quando formos para o mercado de trabalho vamos ter que saber trabalhar em grupo. Saber conjugar ideias, discutir opiniões… 
 
6.3 Capacidade de comunicar e de fazer apresentações? Como? Alguém pode explicar ou dar um exemplo? 
Para algumas de nós sim. Este desafio potencia situações em que temos que falar em público e para diferentes pessoas. 
 
Permite-nos ultrapassar pontos fracos, desenvolver outras competências. 
Para mim esta é a parte mais importante deste projeto: faz-nos ser capazes de falar para uma plateia, fazer-nos ouvir, sentir-nos mais à vontade.  É uma 
competência muito importante para o futuro, porque é o que nos faz ter sucesso. 
Como fomos fazer o inquérito, tinhamos vergonha mas isso fez-nos depois sentir que eramos capaz. 
É muito recompensador conseguir fazer um juri compreender a nossa ideia, comunicar a nossa ideia. 
Saber improvisar, responder aos desafios/perguntas que nos são colocados. 
 
Termos acesso a um juri que realmente faz criticas verdadeiras e construtivas ao nosso traballho é muito bom. É mesmo muito bom termos que apresentar as 
nossas ideias a pessoas de fora. 
 
Ajudou na parte comunicativa, fazer apresentações. Treinámos muito (para juri interno) porque é um desafio. Foi uma boa experiência´, aprendi para outras 
apresentações que possa voltar a acontecer. 
Superámos as nossas expectativas. 
 
 
6.4 Desenvolver ideias e criar um produto? Como? Alguém pode explicar ou dar um exemplo? 
Chegar a uma ideia é complexa. Tivemos 20 ideias diferentes mas depois descobriamos que já existiam soluções desenvolvidas. 
 
Isso é dificil. Nós não sabiamos o que iamos fazer. Tinhamos várias ideias mas depois temos que ver que são viaveis, se vão ter impacto. Os inqueritos ajudam a 
verificar se se tem uma boa ideia. 
Temos que ver se não há já uma aplicação. Obriga a pensar no que nós precisamos e no que é que o mundo precisa. O processo de transformar uma ideia num 
produto é um processo muito giro. 
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Isso é exigente, faz-nos ter que saber mais, pesquisar, idealizar, e isso leva-nos mais longe mas alarga a nossa realidade.  
Aqui temos que criar realmente uma coisa nova, totalmente nossa. 
 
 

7. A participação no programa apps ajudou a que quisessem aprender mais sobre tecnologia ?  

a.  E isso é no âmbito escolar, ou seja, na escola ou mais fora dela, no vosso dia-a-dia? 

Sim. Apesar de não termos muito tempo, temos que fazer coisas fora do horário e fazemos. 
Despertou interesse. Sobretudo para a parte do design. É bom aprender o código e depois ver o produto final. Ajudou a aprender sobre a experiencia do 
utilizador. 
Sim e na epoca em que nos nascemos é essencial, temos que estar dentro dessa area. O mundo evoluiu e nos não podemos ficar para tras. O mundo hoje 
baseia-se muito na internet, nos ecãns… não há volta.  
Sim, mas o curso não tem essa area.  

8. Acham que a vossa participação no programa contribuiu positivamente para a vossa motivação escolar e envolvimento na escola? 

Antes não gostavamos das aulas de Aplicações Informáticas. 
Apesar de não termos muito tempo, temos que fazer coisas fora do horário (das aulas) e fazemos. Temos que aproveitar o maximo (das reuniões do projeto). 
É bom ter projetos na escola que não sejam somente de estar sentados quietos na sala de aula. É bom termos que sair da escola, pesquisar, falar com pessoas… 
É mais o metodo que nos dá mais motivação. Isto vai muito para além da programação e isso é que é interessante. 
Trabalhamos nas tardes livres. Vimos fazer apresentações mesmo no tempo de férias. 
O tema vem de nós e isso dá-nos motivação porque é uma coisas que escolhemos, gostamos, acreditamos. 
Motivou a ter que aprender outras coisas que depois também são importantes para as disciplinas da escola. 
O projeto serve para nos levar a ter qe fazer coisas por nos proprios, sem ajuda dos professores. Temos que ser independentes, ter autonomia…  
Senti que nos anos anteriores não estava tao cativada para a escola, a escola era so para poder chegar à universidade. No projeto fiquei realmente interessada em 
vir para a escola. 
Faz uma ligação entre coisas que aprendemos em varias disciplinas. 
Fez-me estar mais envolvido e atento nas aulas. 
Tambem fez com que os professores ficassem interessados nas nossas ideias e ate professores que não faziam parte do projeto estavam disponiveis para ajudar. 
Também ajuda a ligar-nos com os nossos professores 
Não diretamente, sim para a aprendizagem mas para a motivação não. 
 
 

9.  (Não sei se já pensaram sobre isso mas…) Em que àrea gostariam de continuar a estudar? E/Ou em termos de carreria, já pensaram o que gostariam de fazer? 

Veterinária (2x) 
Area Social 
Desporto 
Marketing 
Com este projeto aprendi coisas que nunca iria aprender, ex. fazer um plano de negocios, uma análise SWOT 
Acabamos por ligar a área da tecnologia a outras nossas de interesse. 
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Faz-nos sair da zona de conforto. Aprender coisas que nunca iriamos aprender. A arriscar mais. 
 
Ciencias do Desporto. 
Medicina Dentária 
 Inevitalmente qualquer profissão vai estar ligada à tecnologia. Internet, o 3D vai ser importante no futuro. 
 
Deu para despertar para a tecnologia.  
 

10. Acham que em termos escolares ou profissionais as vossas futuras escolhas vão ter, de alguma forma, uma ligação à area da tecnologia? 

Este projeto ajudou-me a aprender coisas para outros trabalhos. Ex. analise de dados, investigar, conhecer problemas 
E para o futuro, para a universidade, a tecnologia é inevitável. Os computadores e telemoveis. Escolhas são na area das ciencias (Biologia, Fisica). E a componente 
social, saber falar com as pessoas… 
Este projeto ajuda a aprender coisas que são de utilidade universal. Ajuda a consolidar outras aprendizagens e competências. Ajudou a ganhar uma visão mais realista. 
Crescemos com o projeto. 
Ajudou a melhorar a relação com os professores. Ate professores que não eram nossos e agora gostamos muito deles 
A informática vai ser importante para qualquer àrea. A tecnologia vai estar lá sempre por isso é sempe util o que aprendemos. 
Quando sai do projeto pensei “Se eu consigo fazer isto, consigo fazer qualquer coisa”. 
Sei fazer websites.  
Pensei que era muito mais dificil criar uma app, e depois vi que não… 
Ajudou-me a perceber que vou querer trabalhar numa area mais tecnologica. Em vez do marketing tradicional agora sei que vou querer marketing digital (3x) 
Para a universidade que eu quero ir, eles também trabalham com base em projetos tal como neste programa…  
 
11. Sobre a vossa participação neste programa há mais alguma coisa que gostariam de acrescentar, além do que já falámos? 

Melhorar a divulgação. Melhorar a comunicação do projeto da escola aos alunos. Nem sabiamos que havia este programa na nossa escola. 
Fazer cartazes e colocar em varias partes da escola. Palestras. 
 
Gostava de ouvir fazer disto (do programa) mais cedo. No 10º não temos exames e por isso poderiamos ter desenvolvido apps muito melhores. Tinhamos tirado 
mais proveito do programa. O programa é extenso e envolve muitas coisas que deveriam ser desenvolvidas com calma por isso era bom 2 anos. 1 para 
desenvolver competencias e outro para implementar. 
A metodologia do projeto é muito util, ajudamos a planear, a dividir tarefas, a fasear e a gerir melhor o tempo. 
 
Maior divulgação. 
Gostavamos de ter começado mais cedo, por exemplo no 10º ano e não somente no 12º. Tinhamos aproveitado mais o programa e tinha sido bom para o curso. 
 

 
Nota: Na Escola do Comércio do Porto falaram muito da avaliação do concurso e das aplicações do ano passado bem como do curso que estão a tirar mas, para o nosso 
fim, esta entrevista revelou-se menos produtiva 
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Estudo de Caso II 2018/2019 
 

Perceção do impacto do Programa Apps for Good por Pais e Encarregados de Educação de alunos participantes 
 

 

 
Descrição: 
 
O estudo de caso desenvolvido com os Encarregados de Educação dos alunos participantes no Programa Apps for Good no ano letivo 
2018/2019 assumiu como propósito: Compreender e descrever a perceção dos pais e famílias sobre o impacto do programa no envolvimento 
dos alunos na escola, entre outras dimensões relacionadas com o desempenho escolar e o desenvolviento de competências digitais.  
 
Participantes 
17 encarregados de Educação de alunos de diferentes escolas do país, tanto da região norte e centro, como de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo 
e ainda das Regiões Autónomas da Madeira e Açores. 
 
Procedimentos de recolha de dados 
O processo de recolha de dados assentou na aplicação de um questionário online, estruturado com base em 14 itens de resposta fechadas e 3 
questões de resposta aberta. O questionário foi aplicado em julho de 2019.   
 
Resultados: 
 
Apresentam-se os valores médios registados nos primeiros itens do questionário considerando a escala de resposta, entre 1 e 6 pontos. 
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Considerando 
a seguinte 
escala de 
resposta, 

classifique em 
que medida o 

seu 
filho/educand

o foi 
partilhando 

em casa 
informações 

sobre as 
atividades 

desenvolvidas 
no âmbito 

deste 
programa? 

Considerando 
a seguinte 
escala de 
resposta, 

indique o seu 
grau de 

conhecimento 
relativamente 
as atividades 
do programa 

Apps for Good 
em que o seu 
educando/a 

participou no 
presente ano 

letivo? 

Competências 
técnicas/tecno

lógicas 
(realizar 
tarefas 

relacionadas 
com a 

tecnologia, 
usar 

tecnologias no 
dia a dia…) 

A consciência 
de que a 

tecnologia 
pode 

contribuir 
para a 

resolução de 
problemas 

sociais? 

Competências 
de Trabalho 
em Equipa 
(relação de 

trabalho com 
os outros, 

realização de 
tarefas em 

grupo, saber 
ouvir e falar 

com os 
outros) 

N Válido 17 17 17 17 17 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 5,29 4,88 5,35 5,35 5,53 
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Capacidade de 
resolução de 
problemas 

(fazer opções, 
tomar 

decisões, 
resolver 

conflitos e 
encontrar 
soluções) 

Competências 
de 

Comunicação 
de ideias 

(fazer 
apresentações

, partilhar 
informação 
com outros) 

Criatividade 
(processo de 
gerar ideias 

novas e 
manifestá-las, 
criando algo 

como 
resultado 

original, fruto 
da fantasia e 
imaginação) 

Confiança em 
geral, ou seja, 
a capacidade 

de realizar 
aquilo que 

desejas, 
aceitar e 
resolver 
desafios 

Resiliência, ou 
seja, a 

capacidade de 
lidar com 

problemas, 
superar 

obstáculos, 
adaptar-se a 
mudanças ou 

resistir à 
pressão de 
situações 

complicadas? 

N Válido 17 17 17 17 17 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 5,06 5,41 5,47 5,12 5,24 

 
 
Numa análise global aos valores médios encontrados é possível verificar que, de forma geral, os pais e encarregados de educação entendem-se 
bem informados acerca do programa e consideram que o mesmo se revela promotor do desenvolvimento de conhecimentos e competências 
nos seus educandos; em especial a sua criatividade. 
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Considerando a seguinte escala de resposta, classifique em que medida o seu 
filho/educando foi partilhando em casa informações sobre as atividades 
desenvolvidas no âmbito deste programa? 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 1 5,9 5,9 5,9 

4 1 5,9 5,9 11,8 

5 7 41,2 41,2 52,9 
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6 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
94.2% dos pais considera que os filhos foram partilhando informações sobre o programa que lhes permitiram estar informados acerca do 
mesmo ao longo do ano letivo. 
  

Considerando a seguinte escala de resposta, indique o seu grau de 
conhecimento relativamente as atividades do programa Apps for Good em 

que o seu educando/a participou no presente ano letivo? 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 1 5,9 5,9 5,9 

4 4 23,5 23,5 29,4 

5 8 47,1 47,1 76,5 

6 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
Concomitantemente aos resultados anteriores, verifica-se que 94.1% dos pais avalia positivamente o seu grau de conhecimento sobre as 
atividades do programa em que o seu filho participou. 
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 
aumentar nos alunos: Competências técnicas/tecnológicas (realizar tarefas 

relacionadas com a tecnologia, usar tecnologias no dia a dia…) 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 1 5,9 5,9 5,9 

4 2 11,8 11,8 17,6 

5 4 23,5 23,5 41,2 

6 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
Constatou-se que 94.1% dos pais entende que o programa contribuiu favoravelmente para aumentar nos seus educandos competências 
técnicas ou tecnológicas. 
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Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 

aumentar nos alunos: a consciência de que a tecnologia pode contribuir para a 
resolução de problemas sociais? 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 3 17,6 17,6 17,6 

5 5 29,4 29,4 47,1 

6 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
A totalidade dos pais avaliou como muito positivo o facto do programa promover nos seus educandos a consciência de que a tecnologia pode 
contribuir para a resolução de problemas sociais. 
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 
aumentar nos alunos: competências de Trabalho em Equipa (relação de 

trabalho com os outros, realização de tarefas em grupo, saber ouvir e falar 
com os outros) 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 1 5,9 5,9 5,9 

5 6 35,3 35,3 41,2 

6 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
Verificou-se que 100% dos pais entende que a participação dos seus educandos no programa contribuiu para aumentar as suas competências 
de trabalho em equipa. 
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 
aumentar nos alunos: a Capacidade de resolução de problemas (fazer opções, 

tomar decisões, resolver conflitos e encontrar soluções) 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 1 5,9 5,9 5,9 
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4 2 11,8 11,8 17,6 

5 9 52,9 52,9 70,6 

6 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
94.1% dos pais considerou que a participação dos seus educandos no programa contribuiu para aumentar as suas capacidades de resolução de 
problemas. 
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 
aumentar nos alunos: Competências de Comunicação de ideias (fazer 

apresentações, partilhar informação com outros) 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 1 5,9 5,9 5,9 

5 8 47,1 47,1 52,9 

6 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
Igualmente 100% dos pais entende que a participação dos seus educandos no programa contribuiu para aumentar as suas competências de 
comunicação de ideias. 
 
 
 
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 
aumentar nos alunos a sua Criatividade (processo de gerar ideias novas e 

manifestá-las, criando algo como resultado original, fruto da fantasia e 
imaginação) 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 1 5,9 5,9 5,9 

5 7 41,2 41,2 47,1 

6 9 52,9 52,9 100,0 
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Total 17 100,0 100,0  

 
Igualmente 100% dos pais entende que a participação dos seus educandos no programa contribuiu para aumentar a sua criatividade.  
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 
aumentar nos alunos a sua Confiança em geral, ou seja, a capacidade de 

realizar aquilo que desejas, aceitar e resolver desafios 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 2 1 5,9 5,9 5,9 

4 1 5,9 5,9 11,8 

5 9 52,9 52,9 64,7 

6 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
94.1% dos pais considerou que a participação dos seus educandos no programa contribuiu para aumentar a confiança em geral das suas 
crianças/jovens. 
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa contribuiu para 
aumentar nos alunos a sua Resiliência, ou seja, a capacidade de lidar com 

problemas, superar obstáculos, adaptar-se a mudanças ou resistir à pressão de 
situações complicadas? 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 3 1 5,9 5,9 5,9 

4 2 11,8 11,8 17,6 

5 6 35,3 35,3 52,9 

6 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
Num mesmo sentido, 94.1% dos pais considerou que a participação dos seus educandos no programa contribuiu para aumentar a sua 
resiliência.   
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Classifique o quanto acha que a participação no programa Apps for Good pode 
contribuir para melhorar o envolvimento dos alunos na escola? 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 2 11,8 11,8 11,8 

5 9 52,9 52,9 64,7 

6 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
No que diz respeito aos contributos da participação no programa para a melhoria do envolvimento dos seus educados na escola, os dados 
recolhidos permitiram verificar que a totalidade dos pais avalia como esse contributo como muito favorável, indicando que o programa exerce 
efeitos favoráveis na participação e dedicação dos alunos nas atividades escolares. 
 

Classifique o quanto acha que a participação neste programa poderá 
contribuir para o sucesso escolar dos alunos? 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 6 35,3 35,3 35,3 

5 4 23,5 23,5 58,8 

6 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
De igual forma, no que respeita ao sucesso escolar dos alunos, os resultados são também unanimes e muito favoráveis, com 100% dos pais a 
indicar que o programa contribuir favoravelmente para o sucesso escolar do(s) seu(s) educando(s). 
 

Considera que o desenvolvimento de programas como o Apps for Good têm 
uma influência positiva no sistema educativo? 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 2 11,8 11,8 11,8 

5 6 35,3 35,3 47,1 

6 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Também todos os pais sinalizam que o desenvolvimento e implementação de programas como o Apps for Good têm uma influência positiva no 
sistema educativo. 
 
No que diz respeito à satisfação global dos pais e encarregados de educação com o programa foi possível verificar que numa escala de 1 a 10 
pontos, verificou-se um valor médio de 8.41 que se revela indicativo de uma muito elevada satisfação. 52.9% dos pais classifica a sua 
satisfação como 9 ou 10. 
 

De forma geral, como classifica o seu grau de satisfação global com o 
programa? 

 Frequência Percentagem  
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válido 4 1 5,9 5,9 5,9 

7 2 11,8 11,8 17,6 

8 5 29,4 29,4 47,1 

9 5 29,4 29,4 76,5 

10 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 


