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INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA

 

 

Este questionário foi elaborado com o objetivo de 
promoção da alimentação saudável pelos pais e professores dos alunos das Escolas básicas de Viseu e o 
empoderamento e capacitação para a prevenção de Obesidade Infantil e situações de exclusão, enquanto 
Embaixadores de Alimentação Saudável pelos alunos.

 
Objetivo  
Caraterizar o nível de satisfação e 
conhecimento adquirido sobre os 
métodos e conteúdos pedagógicos 
adotados no Programa de Comunicação 
em Saúde – Rádio – e capacitação 
através de sessões de edutainment – aos 
alunos e professores 

 

A – Informação Biográfica 

É pai   A���� Qual a sua idade?
É mãe   B����   
É Professor/a C����   
      
 

 
O seu/sua filho/a mora com quem?  
A. � Pais     
B. � Mãe 
C. � Pai  
D. �Avós 
E. �Amigos 
F. �Outros familiares 

B – Informação Curricular  

1.1 Assinale o ano que o seu filho frequenta atualmente: 

 

C – Apreciação sobre a as sessões de comunicação em saúde 
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INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA 

REALIZA INQUÉRITO  para avaliação do  

 

 
 
 

Este questionário foi elaborado com o objetivo de conhecer o nível de aprendizagem e 
promoção da alimentação saudável pelos pais e professores dos alunos das Escolas básicas de Viseu e o 
empoderamento e capacitação para a prevenção de Obesidade Infantil e situações de exclusão, enquanto 

el pelos alunos.  

Caraterizar o nível de satisfação e 
conhecimento adquirido sobre os 
métodos e conteúdos pedagógicos 
adotados no Programa de Comunicação 

e capacitação 
aos 

 Instruções de Preenchimento  
Para efeito de tratamento dos 
dados (leitura ótica), este 
questionário deve ser preenchido 
utilizando caneta ou esferográfica 
preta ou azul.  
 

Qual a sua idade? Até 25 anos A���� Quais as suas habilitações?
 25/35  B���� 4º ano  
 35/45   C���� 12º ano  
 Mais de 45 D���� ensino Superior 

  

1.1 Assinale o ano que o seu filho frequenta atualmente:  1º� 2º� 3º�4º� 5º� 6º� 

Apreciação sobre a as sessões de comunicação em saúde – através da metodologia – edutainment

PaPar

1

 

conhecer o nível de aprendizagem e mobilização para a 
promoção da alimentação saudável pelos pais e professores dos alunos das Escolas básicas de Viseu e o 
empoderamento e capacitação para a prevenção de Obesidade Infantil e situações de exclusão, enquanto 

Quais as suas habilitações? 
 A���� 
B���� 

 C���� 

edutainment 

PaPara responder :  
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1. Pertence a que Agrupamento/Escola? (escreva)________________________________________ 

� AE VISEU NORTE 
� AE VISO 
� AE I.D.H. 
� AE GRAO VASCO 

 � AE MUNDAO 
 
 

2 - Indique e avalie os fatores  que teve em conta na decisão na participação desta atividade:  

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

 
Importante  

Muito 
importante 

2.1 Pelos conteúdos ........................................................   �        �              �          � 

2.2 Pela Proximidade.......................................................   �        �              �          � 

2.3 Pela Coordenadora.....................................................   �        �              �          � 

2.4 Por prevenir exclusão social…………….........................  �        �              �          � 

2.5 Por não existir mais opções disponíveis ....................   �        �              �          � 

 
3 - Atividade de Comunicação em Saúde – Edutainment – Educação e Entretimento sobre Promoção da Saúde e 
Prevenção da Doença (Obesidade Infantil) e Situações de Exclusão:  

3.1 A atividade optativa foi positiva e informativa? Sim �          Não �  

Se assinalou não, passe à questão 4.  
 
Se assinalou sim, classifique:      

 
Inadequado 

Pouco 
adequado 

 
Adequado  

Muito 
Adequado 

2.1 Pelos conteúdos e material ........................................................  �        �              �          � 

3.2 Variedade de Mensagens-Chave sobre Alimentação Saudável…  �        �              �          � 

3.3 Abordagem e Metodologia com o Público-alvo (crianças)……….  �        �              �          � 

3.4 Aquisição de competências, conhecimento e empoderamento.  �        �              �          � 

 
 

4 - Bibliografia:  

4.1 3.1 As sessões de edutainment vão ser transformadas num Manual MINUTO AZUL – com as mensagens chave e 
desenhos feitos pelos alunos. Concorda com esta abordagem de empoderamento e edutainment?  Sim �          

Não �  

 

5. Horas de contato:  

5.1 Classifique o nº de horas de contato nesta atividade:   Insuficiente        Pouco    Suficiente           Excessivo 
          �            �            �                  � 

 

6. Avalie a atividade em que participou, quanto a: 



Ques�o

6.1 Desempenho do Edutainer/formador ..................
6.2 Carga de trabalho ..........................................................
6.3 Conhecimentos adquiridos ................................................
� 
6.4 Pertinência do tema …….....................................................
� 
6.5 Cumprimento dos objetivos ..............................................                           
6.6 Metodologia de ensino ....................................
� 
6.7 Adequação dos conteúdos ................................................
� 
6.8 Satisfação global ...............................................................
� 
 
 
 
D - Pontos de melhoria  

7. Indique o ponto POSITIVO que mais marcou estas sessões de edutainment  Alimentação Saudável 

              

8. Indique o ponto NEGATIVO que mais marcou estas sessões de edutainment  
(MAIÚSCULAS):  

              

 

9. Recomenda este Programa de Comunicação em Saúde a outras escolas de outros concelhos do País com indicadores 
de obesidade?  

 Sim    Não    Sim, mas com alterações
quais) 
 

 

9.1. Indique as alterações para as sessões de edutainment  Alimentação Saudável 

              

9.2  

              

 
 

Lembramos que sua participação é de extrema importância para a realização deste estudo. Pela Saúde das 
crianças e estilo de vida saudável. 

 
Escreva ao Investigador Responsável em caso de dúvida:
imp.sp@medicina.ulisboa.pt ou isabeldesantiago@medicina.ulisboa.pt
  

Muito obrigado por ajudar-NOS  a melhorar a Saúde das Crianças em Portugal! 
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Nada 
importante 

Pouco 
importante

................................            �             � 
6.2 Carga de trabalho ...............................................................             �             � 

.................................             �         

..................................             �         

..............................................                           �             � 
6.6 Metodologia de ensino .....................................................            �         

.................................            �         

...................................                �         

7. Indique o ponto POSITIVO que mais marcou estas sessões de edutainment  Alimentação Saudável 

                 

8. Indique o ponto NEGATIVO que mais marcou estas sessões de edutainment  Alimentação Saudável 

                 

9. Recomenda este Programa de Comunicação em Saúde a outras escolas de outros concelhos do País com indicadores 

Sim, mas com alterações  Sim, mas com outra equipa

sessões de edutainment  Alimentação Saudável (MAIÚSCULAS)

                 

                 

Lembramos que sua participação é de extrema importância para a realização deste estudo. Pela Saúde das 

Escreva ao Investigador Responsável em caso de dúvida: 
isabeldesantiago@medicina.ulisboa.pt 

NOS  a melhorar a Saúde das Crianças em Portugal!  
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importante 
 
Importante  

Muito 
importante 

               �           � 
               �           � 
    �                �           

    �                �           

               �           � 
    �                �           

    �                �           

    �                �           

7. Indique o ponto POSITIVO que mais marcou estas sessões de edutainment  Alimentação Saudável (MAIÚSCULAS):  

  

Alimentação Saudável 

  

 
9. Recomenda este Programa de Comunicação em Saúde a outras escolas de outros concelhos do País com indicadores 

Sim, mas com outra equipa alterações (indique 

(MAIÚSCULAS):  

  

  

Lembramos que sua participação é de extrema importância para a realização deste estudo. Pela Saúde das 

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA 


