
1. As palestras e workshops foram do seu agrado? / Were the talks and workshops to your liking? 

 

2. Os tópicos das palestras pareceram relevantes no contexto atual do ensino e aprendizagem da Física? 

/ Did the topics of the talks seem relevant in the current context of teaching and learning Science? 

 

 

3. Os alunos que fizeram as apresentações evidenciaram empenho no uso de dispositivos digitais e 

multimédia? / Did the students who made the presentations show commitment to the use of digital and 

multimedia devices? 



 

 

 

4. As apresentações sugerem aprendizagens relevantes no domínio do digital? / Do the talks suggest 

relevant learning in the digital domain? 

 

 

5. As apresentações foram criativas? / Were the presentations creative? 

 



 

 

 

6. Qual foi, para si, o aspeto mais positivo das apresentações? / What was, for you, the most positive 

aspect of the talks? 

 

a) As apresentações feitas por pessoas diretamente afetadas pelos problemas e pessoa que lidam com 

as dificuldades no dia a dia. 

a) A apresentação do Algodoo.com e passar a compreender melhor o que um aluno invisual ou 

parcialmente invisual "vê". 

a) A criatividade dos temas. 

b) Foi muito interessante. A diversidade de apresentações/temas e respetivas abordagens. A 

determinação dos alunos do ensino secundário nas apresentações que efetuaram. Parabéns. 

c) O mais importante foi o desenvolvimento ou despertar da empatia em relação às pessoas com 

necessidades especiais 

d) A dedicação aos novos aspectos tecnológicos para auxiliar o desenvolvimento de leigos! 

e O à vontade e a confiança demonstrado pelos alunos 

f) The diversity of topics and projects presented ranging from "Toys" to complex simulations 

g) A dinâmica dos conteúdos abordados 

h) Inovação nos recursos educativos 

i) i like very much the workshop with ozobot and astronomy 



j) A diversidade de pessoas que apresentaram. 

 

 

7. O Evento foi de encontro às suas expectativas? / Did the Event meet your expectations? 

 


