
Power Questionnaire
Este questionário é uma forma de nos dizer quais
as suas necessidades.

P1. Quando recebeu os Notebooks quais foram os principais problemas com que você ou os 
seus estudantes se depararam?
□ Utilização do software □ Planejar aulas utilizando os notebooks
□ Arrumação dos notebooks na sala de aulas □ Ligar à internet
□ Carregar a bateria ou ligar o notebook à eletricidade

Algo mais?

P2. Descreva quaisquer problemas que tenha tido relacionados com eletricidade

P3. Como é que os estudantes utilizam normalmente os notebooks?

□ Juntos em grupos

Quantos por grupo?  ____

Quantos grupos?   ____

□ Lado a lado em linhas

Quantos por linha?   ____

Quantas linhas?  ____

□ Aleatóriamente

P4. Os estudantes usam os notebooks durante os intervalos?    □ Sim   □ Não  Porquê?

P5. Quantos estudantes com notebook tem a sua turma?   ___
P6. Quantos notebooks pode carregar simultaneamente?   ___
P7. Quantos notebooks podem ser ligados às tomadas e utilizados ao mesmo tempo pelos 
estudantes?  ___
Se nem todos os notebooks puderem ser ligados a uma tomada e utilizados simultaneamente, explique 
porquê

P8. É importante que todas as crianças possam utilizar os notebooks enquanto estes estão 
ligados a uma tomada elétrica?    □ Sim   □ Não  Porquê?

P9 É seguro as crianças estarem próximas da vossa instalação elétrica?    □ Sim   □ Não   
Porquê?

Nome _____________________

Email _____________________

Escola  ____________________



P10. A vossa instalação elétrica é boa?    □ Sim   □ Não   Porquê?

P11. Tem alguma sugestão sobre como solucionar os problemas de elétricos como que se têm 
deparado?
Escreva ou desenhe as suas sugestões, mesmo que sejam fora do vulgar, estranhas ou inéditas. *

* Exemplos;
- Como evitar que os estudantes tropecem nos cabos elétricos
- Se disposição da sua sala de aulas muda frequentemente – necessita de mover os cabos?
- Desenhe um plano das sala de aulas e por onde devem passer os cabos elétricos.
- Qual a lotação da sua sala de aulas. Obrigado


