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Introdução 

 

1.1. Estratégia 

 

O presente relatório, utilizando dados recolhidos pela equipa responsável pela Escola Virtual, procede a 

uma avaliação das performances alcançadas por este projecto pioneiro no mercado dos manuais 

escolares em Portugal. Não se reportando à totalidade das extensões de que a Escola Virtual é hoje 

objecto – e que vão desde o precursor “Explicador Virtual” ao mais recente “Projecto Escola Móvel” 

(desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação), passando pela experiência-piloto “Escola 

Virtual nas Escolas” e “Escola Virtual – Comunidades Portuguesas” (encetado em colaboração com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros) –, as performances aqui avaliadas referem-se unicamente ao 

embrionário desenvolvimento deste projecto, o “Explicador Virtual”. São tomadas em consideração, para 

tal, as diferentes percepções dos alunos que são os seus utilizadores directos. As respostas tratadas – e, 

consequentemente, o índice de satisfação determinado – reportam-se assim a alunos inscritos on-line, 

ou seja, a alunos que, tendo adquirido os respectivos materiais, deles fizeram uma utilização autónoma 

e independente do contexto institucional. O objectivo principal deste estudo é, portanto, determinar um 

índice de satisfação dos alunos referidos relativamente à Escola Virtual. Da sua interpretação extrair-se-

ão elementos conducentes ao melhoramento deste recurso educativo.  

 

Esclareça-se, antes de se avançar, o que é a Escola Virtual e em que consistem os seus mais recentes 

desenvolvimentos. 

 

• Escola Virtual: Conceito 

 

A Escola Virtual é um projecto de educação da Porto Editora, pioneiro a nível nacional, que introduz um 

modelo de aprendizagem inovador, orientado para o sucesso escolar dos estudantes. Recorrendo às 

mais recentes Tecnologias da Informação e da Comunicação, o seu maior objectivo é apresentar a todos 

os alunos um método de estudo mais atractivo e estimulante. 

 

Assentando numa plataforma de ensino personalizada, a Escola Virtual apresenta todos os conteúdos 

programáticos de cada uma das disciplinas nucleares, recorrendo à integração de recursos multimédia 

que tornam a aprendizagem num processo activo, no qual o aluno aprende ao seu próprio ritmo e de 

uma forma flexível. 

 

Os conteúdos curriculares encontram-se estruturados sob a forma de aulas dinâmicas. O aluno é levado 

a interagir, passo a passo, na descoberta e assimilação de conceitos, na resolução de exercícios e no 

aprofundamento das matérias, tornando-se um agente activo do processo de aprendizagem. Cada aula 

integra os mais diversos elementos multimédia (animações, vídeos, locuções, simulações e 

interactividades) que expõem, ilustram e explicam os conceitos abordados. Ao longo deste processo e 

integrados nas próprias aulas, são disponibilizados diferentes tipos de exercícios que avaliam o 

desempenho do aluno em cada matéria, tornando o estudo mais eficaz e motivador. A existência de 

ferramentas de monitorização – que registam o progresso na aprendizagem – permite que o estudante 

se autoavalie, possibilitando também que os encarregados de educação analisem a evolução do 

desempenho do seu educando. 
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• Escola Virtual: Breve Historial 

 

A apresentação pública da Escola Virtual aconteceu em 25 de Janeiro de 2005, num evento que teve 

lugar no Centro de Congressos de Lisboa, e que contou com a presença de mais de 600 professores, 

investigadores e outros convidados. 

O projecto arrancou com apenas 7 disciplinas (Língua Portuguesa e Matemática para o 9.º ano, e 

Português B, Matemática, Biologia, Física e Química do 12.º ano). Apesar disso, a recepção mediática foi 

entusiástica e deu origem a múltiplas reportagens televisivas e referências noticiosas na imprensa 

escrita. 

 

A 2.ª fase da Escola Virtual teve início no Outono de 2005, altura em que foram disponibilizadas novas 

disciplinas para o Ensino Secundário e a oferta geral passou a incluir os conteúdos do 4.º ano do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Esta ampliação da oferta correspondeu a um aumento exponencial do número de utilizadores do serviço 

on-line e dos conteúdos disponibilizados em CD-ROM e proporcionou o arranque de novas áreas de 

desenvolvimento. 

Neste momento a oferta disciplinar da Escola Virtual, ao nível das disciplinas nucleares, encontra-se 

completa. A partir deste ponto, a preocupação tem recaído sobre o desenvolvimento de novas 

disciplinas, por forma a ir de encontro às solicitações que os utilizadores têm dirigido à Porto Editora. 

 

• Escola Virtual: Novos Projectos 

 

Escola Virtual nas Escolas: A versão Escola Virtual – Escolas é um serviço personalizado e flexível, 

adaptável à realidade específica de cada instituição. Trata-se de um sistema exclusivo da escola, que 

abrange, para além dos conteúdos curriculares disponíveis na Escola Virtual geral, serviços exclusivos 

para professores e alunos. 

 

Comunidades Portuguesas: A Escola Virtual – Comunidades Portuguesas é uma plataforma de ensino 

à distância que pretende promover a língua e cultura portuguesas no mundo. Os portugueses residentes 

no estrangeiro terão oportunidade de aprender português com a Escola Virtual. 

 

Escola Virtual nos manuais escolares: Os manuais de Língua Portuguesa e de Matemática da Porto 

Editora para o 7.º ano oferecem o acesso à Escola Virtual, aliando os meios tradicionais a um vasto 

conjunto de conteúdos animados e interactivos que permitem complementar as aulas e ensinar/aprender 

com mais motivação e eficácia. 

 

Projecto Escola Móvel: A Escola Móvel é uma experiência de ensino à distância para os filhos dos 

profissionais itinerantes. Através deste projecto professores e alunos podem, para além de aceder a 

todos os conteúdos programáticos, comunicar e tirar dúvidas, partilhar documentos e fichas e fazer 

avaliação contínua do progresso individual e da turma. 

 

1.2. Dúvidas 

 

Volvido um ano lectivo sobre a implementação da Escola Virtual no contexto dos recursos educativos em 

Portugal, impõe-se, por múltiplas razões, a sua avaliação. Tratando-se, na altura do seu aparecimento, 

de um projecto singular e radicalmente inovador no panorama nacional no que se refere aos recursos 

educativos, os riscos assumidos aquando da sua implementação não devem ser hoje tomados como 

ultrapassados apenas porque o número de alunos que subscreveram este serviço é actualmente 
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bastante expressivo. As dúvidas foram várias e inscrevem-se na natureza do próprio produto: 

sustentando-se num suporte digital (TIC), a facilidade de utilização é inferior, superior ou idêntica à de 

um manual em suporte papel? Sendo a exposição dos conteúdos uma programação predeterminada, 

atentará este tipo de recurso ao contexto situacional e sempre singular em que as dúvidas emergem? 

Recorrendo a um maior número de expedientes (tais como animações, vídeos, locuções, etc.), traduzir-

se-ão estes numa mais fácil e eficaz aprendizagem? Não sendo materiais auto-suficientes (implicam 

sempre o recurso a um computador e, dependendo do tipo de serviço adquirido, uma ligação à 

Internet), constituirão estes “manuais” uma possível alternativa ao manual tradicional em suporte papel 

ou apenas um complemento? Estas e outras dúvidas foram, aquando da concepção da Escola Virtual, 

compensadas por algumas certezas. Certo era o cada vez maior interesse pelas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação por parte dos alunos que frequentam a escola e, previsivelmente, por 

aqueles a virão a frequentar. Certa era também a cada vez maior facilidade de acesso a este tipo de 

tecnologias, mercê da sua massificação operada nos últimos anos. Certas eram ainda as 

significativamente maiores potencialidades inerentes a este produto relativamente aos manuais 

tradicionais, isto é, o maior número de dispositivos disponíveis (animações, vídeos, locuções, etc.).  

Apesar de tudo isto, uma dúvida continua a impor-se, e a sua relevância é suficiente para justificar esta 

avaliação que é apenas um modesto contributo para nos aproximarmos de uma resposta: contribui a 

Escola Virtual para uma maior e melhor educação? Esta é a questão matricial que deve inspirar toda a 

avaliação de qualquer recurso educativo, uma vez que nela está patente a função principal que subjaz a 

todos os recursos educativos e lhes confere a razão da sua existência. 

   

1.3. A concepção de avaliação 

 

A avaliação que aqui se efectua é relativa à utilização da Escola Virtual, e com ela pretende-se elaborar 

um diagnóstico dos seus efeitos junto dos seus utilizadores directos – os alunos inscritos on-line. Trata-

se portanto de uma avaliação que procura tomar em consideração as representações dos alunos sobre a 

Escola Virtual decorrentes da sua utilização, e não tanto efectuar um levantamento de factos por eles 

descritos (exceptuando a rubrica “utilização”). Destas representações poderão resultar perspectivas 

conducentes à inventariação de aspectos susceptíveis de melhoramento, ainda que não seja apenas com 

esse objectivo que se procura efectuar esta avaliação. Esta enquadra-se, aliás, numa investigação mais 

vasta que procura avaliar a Escola Virtual em toda a sua extensão, incluindo-se neste âmbito o “Projecto 

Escola Móvel”, a “Escola Virtual nas escolas” e a “Escola Virtual – Comunidades Portuguesas”. 

Inscrevendo-se idealmente no contexto de uma pedagogia da aprendizagem, isto é, de uma concepção 

educacional que concede ao aluno o lugar de agente na aquisição de competências, um dos aspectos 

centrais que importa avaliar é se a Escola Virtual se identifica realmente com esta concepção pedagógica 

e a desempenha com sucesso. São determinantes neste contexto os três últimos itens considerados no 

inquérito, uma vez que por intermédio deles, nomeadamente o primeiro (“compreensão dos 

conteúdos”), se pode diagnosticar qualquer eventual discrepância entre as funções que este recurso 

declara pretender desempenhar e efectivamente desempenha. 

Refira-se, por último, que esta avaliação não procura emitir qualquer juízo de valor acerca dos autores 

dos diversos “manuais” interactivos que constituem no seu conjunto a Escola Virtual, mas visa 

unicamente recolher uma visão globalizante dos alunos acerca deste recurso em geral, dos dispositivos 

que integra, das suas funcionalidades técnicas, do aspecto geral das suas páginas, entre outros itens. 

Essa visão seria, aliás, insuficiente por si só para julgar tanto a qualidade dos “manuais” como a 

competência dos seus autores. Se a opinião dos alunos relativa à utilização deste recurso não deve ser 

ignorada para eventuais melhoramentos, dela não decorre uma palavra final acerca da importância do 

mesmo. 

 



 6

1.4. Critérios de avaliação 

 

Os diferentes critérios de avaliação foram divididos em duas categorias: “utilização” e “avaliação”. A 

categoria da “avaliação” foi ainda subdividida em quatro rubricas (que também se subdividem, cada uma 

em particular, em distintos itens): “conteúdos”, “processo de compra”, “serviço de apoio ao cliente” e 

“geral” (ver anexos). 

A cada uma daquelas duas categorias corresponde uma modalidade de avaliação: se na “utilização” se 

pretende apenas obter dados factuais, na “avaliação” procuram-se juízos de valor a respeito de cada um 

dos itens considerados. 

Entre os diferentes domínios avaliados não se estabelece nenhuma hierarquia particular. Considera-se 

que, mesmo procurando avaliar diferentes funcionalidades (técnicas, administrativas, pedagógicas, etc.) 

todos são pertinentes. Num produto inovador como este que é aqui objecto de avaliação todos os itens 

contribuem igualmente para o seu desenvolvimento integral, ao contrário de outros produtos já 

longamente implementados que terão, com certeza, algumas das suas valências no limiar do seu 

aperfeiçoamento e solicitam, consequentemente, uma hierarquização dos itens sob os quais se procede 

à sua análise.  

 

1.5. Metodologia 

 

Os procedimentos utilizados para a recolha da informação agora exposta e avaliada foram os seguintes: 

à inscrição on-line da Escola Virtual anexou-se um inquérito de livre resposta e submissão à Porto 

Editora. Desta metodologia adoptada resultou informação esparsa, mas nem por isso menos pertinente. 

Os dados apresentados não tiveram, à partida, nenhuma pretensão de representatividade, uma vez que 

a amostra que lhes serviu de base se constituiu aleatoriamente, isto é, sem controlo algum – para além 

da concepção, recepção e tratamento dos inquéritos – por parte da entidade responsável pela Escola 

Virtual. Não obstante, a totalidade dos anos escolares à data contemplados por este projecto está 

presente nos resultados – ainda que com números diferentes de inquéritos respondidos –, e os anos de 

transição de ciclo/nível de ensino que implicam a realização de exames estão maioritariamente 

representados (cf. Quadro 1). Assim, pelas razões aventadas, pode afirmar-se que se à chegada 

continuamos a não estar face a uma amostragem significativa, e consequentemente o universo 

considerado nada nos permitir induzir em termos de uma generalização, a informação recolhida fornece, 

pelo menos, indicadores propensos a especular nesse sentido. O mesmo é dizer que da impossibilidade 

de generalizar não se extrai a possibilidade de apenas particularizar. 

 

1.6. O plano do relatório 

 

O relatório desenvolve-se numa estrutura semelhante ao inquérito que lhe serviu de base. No termo de 

cada uma das rubricas procede-se a uma inventariação do índice de satisfação extraído da média de 

todos os seus itens particulares (ver informação pormenorizada no anexo 2), e efectua-se uma 

interpretação dos dados apresentados nos gráficos. A esta informação acrescenta-se, antes da 

conclusão, um inventário dos pontos fortes percepcionados na Escola Virtual e dos aspectos que nela são 

susceptíveis de melhoramento. 

A colocar um termo neste relatório encontra-se a conclusão – que, para além de incluir algumas 

reflexões sobre a Escola Virtual decorrentes desta avaliação, apresenta o índice de satisfação dos alunos 

inscritos on-line – e os anexos – que incluem, entre outros elementos, um exemplar do inquérito que 

serviu de base ao levantamento dos dados aqui expostos. 
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Impõe-se, por último, efectuar um breve agradecimento. A divulgação destes dados não seria possível 

sem a prestimosa colaboração da equipa responsável pelo desenvolvimento do projecto “Escola Virtual”, 

que não só elaborou o inquérito que serve de base a estes elementos, mas também disponibilizou os 

dados que dele resultaram e com os quais o ORE-Observatório dos Recursos Educativos elaborou os 

indicadores estatísticos agora publicados. 
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Resultados do Inquérito 

 

I. Identificação 

 

O número de alunos que respondeu ao inquérito cifra-se em 134. 

 

A este número não corresponde a distribuição por ano lectivo que, quando totalizada, se limita a 130 

alunos (cf. Quadro 1). A justificar esta discrepância encontra-se o facto de nem todos os alunos – 4 no 

total – não terem especificado o ano lectivo relativo ao qual tinham subscrito este serviço. Não obstante, 

os dados estatísticos adiante apresentados fazem também referência às respostas dadas por estes, uma 

vez que neles não se especificam as diferenças em termos de ano lectivo, mas toma-se por referência 

resultados globais, isto é, números correspondentes à totalidade dos anos lectivos. 

 

A distribuição por ano de escolaridade é também bastante desigual (cf. Quadro 1): se, por exemplo, do 

3º ano de escolaridade se tem apenas 1 inquérito respondido, no 12º ano de escolaridade atinge-se o 

número bastante razoável de 49 inquéritos respondidos. A razão que explica esta diferença encontra-se 

no facto de os inquéritos terem obtido resposta não de uma forma sistemática, mas, pelo contrário, ser 

a iniciativa espontânea dos alunos o único motivo que os levou a responder ao inquérito.  

 
Identificação 

1
4

1

33
30

12

49

3º ano 4º ano 7º ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano

Número de inquéritos por ano de escolaridade

 
[Quadro 1] 

 
2.1. Utilização 

 

Na análise desta rubrica visa-se estabelecer o grau de utilização do serviço no tempo. A importância 

deste indicador é bastante grande, uma vez que a fidelidade da apreciação da Escola Virtual pelos alunos 

será tanto maior quanto mais expressivo for também o seu conhecimento dela, isto é, quanto maior for 

a utilização deste serviço. 

As respostas tomadas em consideração subdividem-se, teoricamente, em duas grandes categorias. Se 

as quatro primeiras (“todos os dias”, “mais de três vezes por semana”, “uma a duas vezes por semana” 

e “uma vez por mês”) se estabelecem com limites claramente circunscritos no tempo, a última resposta 

considerada (“ocasionalmente”) caracteriza-se pela sua irregularidade: quem afirma recorrer 
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ocasionalmente à Escola Virtual assente que o faz sem conseguir estabelecer com que periodicidade o 

faz. 

Afirme-se, por último, que o tipo de respostas obtido neste ponto é de carácter factual e não apreciativo.  

 

Grau de utilização do serviço 

 
[Quadro 2] 

 
 

Os números revelados relativamente ao grau de utilização do serviço permitem considerar de modo 

seguro e sustentado as apreciações dos alunos que no inquérito se seguem. A sustentar esta afirmação 

encontra-se o facto de apenas 5% dos alunos se inserirem na última categoria de regularidade (“uma 

vez por mês”) que era também a que se pretendia menos indicada em abono das apreciações seguintes. 

  

A aplicação do axioma de que quanto maior é o conhecimento do projecto mais fundamentada é a sua 

avaliação levar-nos-ia a desejar que a curva ascendente que vai de “todos os dias” a “uma a duas vezes 

por semana” tivesse uma orientação contrária, isto é, descendente; por outras palavras, seria melhor 

que os 27% que manifestaram utilizar este serviço “uma a duas vezes por semana” o fizessem “todos os 

dias” e vice-versa. Não obstante, deve questionar-se o seguinte: face à evidência de que a maioria dos 

alunos não estuda todos os dias, um eventual maior número de respostas nesta rubrica não poderia 

identificar-se como uma cedência intencional dos inquiridos aos desejos ou pretensões do inquiridor? A 

ser assim, poder-se-ia considerar que os números nesta rubrica obedeceriam mais a motivos passionais 

e irrealistas que racionais e factuais, o que não é, de todo, o que se pretende. 

 

O facto de 24% dos alunos afirmar utilizar este serviço ocasionalmente contribui igualmente para a 

fidedignidade dos dados adiante apresentados, dado que o carácter dúbio – os alunos tanto podem 

utilizar a Escola Virtual muitas vezes como poucas; a dificuldade estabelece-se ao nível da periodicidade 

– desta rubrica em termos de avaliação do conhecimento do projecto se expressa abaixo de ¼. 

 

2.2. Avaliação  

 

O tipo de resposta que a partir deste ponto se procura obter é de carácter valorativo.  

 

Este segundo ponto do inquérito (“avaliação”) é naturalmente determinante para os objectivos visados. 

Ele constitui um fim em si mesmo, ao contrário do ponto anterior (“utilização”) cujo lugar de meio para 

creditar as informações que neste ponto se apresentam lhe dá, por inerência, um carácter subordinado. 

 

5%

16%

27%

5%

24%

Todos os dias Mais de 3 vezes
por semana

Uma a duas
vezes por
semana

1 vez por mês Ocasionalmente
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As respostas com que são analisados os itens objecto de apreciação obedecem às seguintes 

designações: “muito insatisfeito”; “insatisfeito”; “nem satisfeito, nem insatisfeito”; “satisfeito”; “muito 

satisfeito”. Uma dúvida comum que acomete sempre quem elabora um inquérito que implica o recurso a 

“Escalas de Avaliação” é a de optar entre um número par (quatro, de preferência) ou ímpar (cinco, de 

preferência) de respostas alternativas. Recorrer a cinco, e colocar entre todas elas uma variável de 

resposta neutra – como é neste inquérito o caso, “nem satisfeito, nem insatisfeito” – é sempre um risco, 

uma vez que tal pode levar o inquirido a optar por este tipo de resposta devido, por qualquer razão, a 

não querer assumir a sua eventual satisfação ou insatisfação: obtêm-se deste modo respostas que 

podem ser, em muitas circunstâncias, falsas por não espelharem a verdadeira satisfação ou insatisfação. 

No entanto, optar pela disposição de um número par de alternativas de resposta também envolve um 

risco que não pode ser ignorado: ao não colocar um item de resposta neutra, pode estar a forçar-se o 

inquirido a ter uma opinião positiva ou negativa, coarctando-lhe uma resposta neutra que pode ser a 

situação em que, em termos de opinião, ele de facto se encontra. Também por esta via se obtêm 

respostas falsas. 

A opção de quem concebeu o inquérito recaiu sobre um número ímpar de respostas, e esta parece ser a 

opção mais correcta dadas as circunstâncias em que o inquérito foi implementado. Como afirma Manuela 

Magalhães Hill e Andrew Hill, “se o questionário for anónimo, e se não contiver perguntas «sensíveis», é 

(em nossa opinião) geralmente melhor utilizar um número ímpar de respostas alternativas”1. Ora, este é 

um inquérito de resposta anónima – o máximo que é solicitado em termos de identificação limita-se ao 

ano de escolaridade e à disciplina a que correspondem a subscrição do serviço da Escola Virtual, do que 

decorre nada se questionar em termos de nome e outros aspectos de carácter pessoal do inquirido –, e a 

matéria que é objecto de avaliação não é um assunto “sensível” ou comprometedor para o inquirido em 

termos, por exemplo, do seu futuro pessoal ou profissional. 

Acresce a tudo isto o facto de a Escola Virtual estar a ser avaliada com apenas um ano de 

implementação, aproximadamente, pelo que deve ser dada a possibilidade ao inquirido de estar ainda 

formar a sua opinião sobre ela e, consequentemente, poder considerar que relativamente a alguns 

aspectos não esteja ainda “nem satisfeito, nem insatisfeito”. 

 

2.2.1. Conteúdos  

 

Nesta rubrica são tomados como objecto da avaliação os conteúdos da Escola Virtual. Através de várias 

entradas, que vão desde os aspectos científicos aos aspectos gráficos, procede-se a uma análise que 

procura determinar o índice de satisfação dos alunos. 

A noção de conteúdo utilizada nesta avaliação caracteriza-se pela sua lata abrangência. Por conteúdo 

entende-se aqui não apenas “o que é leccionado”, mas também o “como é leccionado”, isto é, a forma 

através da qual os materiais são apresentados. A comprovar esta opção encontram-se as três restantes 

rubricas que se referem ao processo de compra, ao serviço de apoio ao cliente e a outros domínios de 

carácter geral como a compreensão dos conteúdos, a motivação para o estudo e a obtenção de melhores 

resultados.  

Por conteúdo entende-se, em suma, o produto que é adquirido pelos alunos, correspondendo as 

restantes rubricas avaliadas a serviços de compra e de pós-venda que lhe são adstritas. Os três últimos 

sub-itens considerados referem-se a uma leitura dos alunos sobre os efeitos operados neles pela acção 

da Escola Virtual. 

 

                                                 
1 Manuela Magalhães Hill & Andrew Hill (2005), Investigação por Questionário, Lisboa, Ed. Sílabo, p. 127. 
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[Quadro 3] 
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[Quadro 4] 
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[Quadro 5] 
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[Quadro 6] 
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[Quadro 7] 
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[Quadro 8] 
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[Quadro 9] 

 

No contexto da avaliação dos conteúdos merecem uma atenção especial dois itens: o aspecto geral 

das páginas e a rapidez.  

 

O primeiro pela expressiva satisfação revelada pelos alunos – a opção por “muito satisfeito” situa-se 

acima dos 50% –, para o que muito contribui o cuidado trabalho gráfico na elaboração dos materiais e 

no qual, como se nota ao visualizar as páginas, a aposta de editora é evidente.  

Naturalmente, este item por si só não é suficiente para avaliar a qualidade dos materiais, isto é, não 

basta a forma como é apresentado o que é apresentado, mas é igualmente necessário avaliar o que é 

apresentado. Ora, o que se verifica é que também neste domínio a Escola Virtual não aparece como um 

exercício de “sofística” ou de mera retórica persuasiva capaz de colocar em segundo plano os conteúdos, 

sendo que esta era uma tentação em que facilmente se poderia incorrer mercê das vastíssimas 

potencialidades oferecidas pela ferramenta utilizada: as TIC. A prova de que tal não acontece, e de que 

também o cuidado ao nível dos conteúdos aparece destacado é o facto de no item da simplificação dos 

conteúdos a resposta “muito satisfeito” ter obtido uns expressivos 46% (refira-se, aliás, que logo a 

seguir ao item aspecto geral das páginas, que obteve na resposta “muito satisfeito” a maior 

percentagem nesta fase do inquérito correspondente à avaliação dos conteúdos – 52% -, figura o item 

simplificação dos conteúdos com 46% nesta mesma resposta). Este número aparece como um indício de 

que os conteúdos são inteligíveis para os alunos e que, como veremos adiante (cf. Quadro 16), são por 

eles facilmente compreendidos. Em suma, a grande atenção dada à forma é extensível ao conteúdo. 

 

O segundo item que se referiu merecer uma atenção especial é o da rapidez. Claro está que ao olharmos 

para os números obtidos neste item, é pela negativa que se impõem estas observações. Não só a 

resposta “muito satisfeito” não foi a mais escolhida, como a opção “muito insatisfeito” aparece com 4%, 

o número mais elevado obtido nesta resposta na fase do inquérito correspondente à avaliação dos 

conteúdos. A contribuir para esta avaliação poderão, no entanto, encontrar-se factos alheios à Porto 

Editora, isto é, tratando-se de um acesso on-line, é ainda imperativo averiguar qual é a modalidade de 

acesso à Internet que os alunos têm (ADSL, cabo, 56K, etc.) para julgar com seriedade estes dados. 

 

Um último item que merece ainda destaque é o da diversidade de exercícios. A atenção específica 

dispensada a este item justifica-se pela discrepância dos valores aqui registados quando em comparação 

com os restantes itens. Os valores respeitantes ao “muito satisfeito” (30%) são os mais baixos nesta 

fase do inquérito – avaliação dos conteúdos – e os referentes a “insatisfeito” (8%) e “nem satisfeito, 
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nem insatisfeito” (28%) são, também nesta fase, os mais altos. A tudo isto acresce o facto de a média 

obtida em termos índice de satisfação neste item ser a mais baixa de todas: 3,74. Daqui resulta que, 

apesar dos resultados serem ainda positivos – 3,74 em 5 é ainda um valor razoável – este é um dos 

aspectos que mais terá de ser desenvolvido pelos responsáveis por este projecto. Se a exposição e 

simplificação dos conteúdos merecem uma nota positiva, a aplicação dos mesmos, quando comparada 

com a excelência obtida naqueles itens e tendo em vista a coerência ao nível da qualidade do serviço 

prestado, solicita uma renovada atenção. 

 

Os restantes itens – facilidade de navegação, diversidade de recursos multimédia e 

interactividade – obtêm valores próximos e positivos, sem que nada de significativo haja a registar 

face aos outros itens já comentados. 

 

Índice de satisfação relativo aos conteúdos ____________________________________________ 4,06 

 

 

 

 

2.2.2. Processo de Compra 

 

Nesta rubrica toma-se por objecto de avaliação não o produto Escola Virtual em si mesmo, mas os 

procedimentos agregados à subscrição desse serviço.  

A aquisição de bens e serviços on-line é a inovação que no mercado actual maior impacto teve nos 

hábitos dos consumidores. Não obstante, o uso recorrente deste expediente é ainda acompanhado de 

alguma desconfiança relativamente às formas de pagamento disponibilizadas na Internet. Face a este 

contexto, e considerando que os resultados deste inquérito se referem às apreciações dos alunos 

inscritos on-line, a eventual obtenção de bons resultados nesta rubrica traduzir-se-á na imagem de que 

a aquisição/subscrição da Escola Virtual é um acto transparente e seguro. 
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[Quadro 10] 
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[Quadro 11] 
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[Quadro 12] 
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[Quadro 13] 
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Os resultados obtidos nesta rubrica são notáveis. A opção pela resposta “muito satisfeito” cifrou-se em 

todos os itens avaliados – facilidade no processo de inscrição, variedade dos meios de pagamento 

disponíveis, segurança no pagamento e relação qualidade/preço do serviço prestado – acima dos 50%, 

sendo que em três deles ultrapassou a margem dos 60%. Esta rubrica é, aliás, a que obtém maior índice 

de satisfação: 4,42. Se se considerar ainda que é na fase do processo de compra que a relação entre 

quem compra e quem vende atinge os maiores níveis de fragilidade ou, por outras palavras, que 

maiores reservas suscita junto de quem compra relativamente a quem vende, o alto índice de satisfação 

aqui obtido adquire, pela positiva, uma expressão ainda maior. 

 

O item desta rubrica que maior percentagem obtém na variável “muito satisfeito” é o da variedade dos 

meios de pagamento disponíveis: 65%. A Porto Editora disponibiliza, para subscrever o serviço 

prestado pela Escola Virtual, várias modalidades de pagamento: cheque, vale postal, Multibanco, cartão 

de crédito On-line e cartão de crédito Offline (em que os dados do mesmo são comunicados à Porto 

Editora, sem que o utilizador tenha que os inserir On-line). Os óptimos resultados obtidos neste item 

são, no seu conjunto, o mais importante indicador de que a Escola Virtual é um produto cujo processo 

de compra/venda atende aos diferentes tipos de consumidor. Para cada um deles existe um tipo de 

pagamento que neste contexto satisfaz as suas preferências e contorna os seus receios. 

 

No que respeita à segurança no pagamento, a expressiva percentagem de 63% na resposta “muito 

satisfeito” é também um óptimo indicador da confiança dos consumidores face ao processo de compra 

do produto em questão. A completar esta imagem de fiabilidade encontra-se a menor percentagem 

obtida no total das respostas de satisfação negativa (que integra os valores de “muito insatisfeito” e 

“insatisfeito”) – 2% – face aos demais itens desta rubrica que são a facilidade no processo de inscrição, 

a variedade dos meios de pagamento disponíveis e a relação qualidade/preço do serviço prestado – 3%, 

3% e 7%, respectivamente.  

Destes bons indicadores resultam, naturalmente, dividendos para a imagem da empresa que presta este 

serviço, a Porto Editora. Na decisão da modalidade de pagamento porque se opta, a imagem da empresa 

é um importante factor tomado em consideração, nomeadamente se estivermos a falar numa compra 

on-line. Consequentemente, do julgamento dessa decisão decorrem para a empresa prestadora do 

serviço vantagens/desvantagens adicionais. Ora, face a estes resultados, são as vantagens quem toma a 

dianteira. 

 

Por último, da análise da relação qualidade/preço do serviço prestado ressaltam igualmente 

aspectos interessantes. Considere-se, antes de mais, a dificuldade em satisfazer simultaneamente os 

interesses opostos de quem compra e de quem vende: aquele quer sempre despender o menos possível, 

este quer sempre lucrar o mais possível. Ora, mesmo a despeito desta dificuldade, a Escola Virtual 

atinge performances dignas de registo junto dos alunos-cliente: para mais de metade da amostra 

inquirida (51%) a Escola Virtual é um serviço dispensado por um valor justo, para outros (25%), os 

“satisfeitos”, aproxima-se bastante dessa avaliação. A Escola Virtual aparece, assim, como um produto 

cuja qualidade parece corresponder, em larga medida, aos preços praticados. 

A análise deste item isoladamente não é, no entanto, reveladora de que estejamos perante um produto 

de qualidade. Por ele, sem mais, fica-se apenas a saber que o preço é, para o utilizador, adequado à 

qualidade que evidencia, independentemente de qual seja esta. Ora, na avaliação dos conteúdos da 

Escola Virtual extraiu-se um conjunto de bons níveis de satisfação, isto é, constatou-se que os 

conteúdos denotam para os alunos-cliente uma boa qualidade (média de 4,06), pelo que ao estabelecer 

a correspondência entre a avaliação dos conteúdos e o item relação qualidade/preço do serviço 

prestado chegamos a uma conclusão razoável: não só a Escola Virtual é efectivamente um serviço de 
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qualidade, mas também é facultada aos seus utilizadores a um preço perfeitamente adequado. Por 

outras palavras, se até agora já se sabia que o conteúdo da Escola Virtual era bom (cf. Índice de 

satisfação relativo aos conteúdos), fica-se agora a saber que o preço também o é. 

 

Índice de satisfação relativo ao processo de compra _____________________________________ 4,42 

 

 

 

 

2.2.3. Serviço de Apoio ao Cliente 

 

Inserida no contexto de pós-venda, esta rubrica tem uma importância particular. Em primeiro lugar 

porque esta é uma das áreas que melhor permite avaliar a fiabilidade de quem vende ou presta um 

serviço: só se dispõe a aceitar um serviço de apoio ao cliente quem sabe de antemão que o produto que 

vende ou disponibiliza é portador de alguma qualidade. Em segundo lugar porque, tratando-se de um 

produto inovador, está muito mais susceptível a despertar no utilizador determinadas dúvidas por ele, 

isoladamente, irresolúveis, pelo que se impõe a existência de um serviço deste tipo.  

Ora, o que importa avaliar nesta rubrica é, assim, a qualidade desse serviço. Para tal, através de uma 

prévia escala de avaliação – tal como nas rubricas anteriores –, procedeu-se ao levantamento das 

representações dos utilizadores relativamente a dois itens: tempo de resposta às questões 

colocadas e eficácia do serviço. 

Acrescente-se ainda que os dados recolhidos e agora apresentados gozam de uma margem razoável de 

segurança em termos de extrapolação, uma vez que, apesar de na questão figurar a condicionante 

“(caso tenha recorrido ao mesmo)”, apenas um dos inquiridos não respondeu a esta questão. Pode 

resultar deste facto uma conclusão não desejada: se quase todos os utilizadores recorreram a este 

serviço, tal pode ser um indicador de que este produto não é para eles de fácil e imediata utilização. Não 

obstante, este indicador não é absoluto: se, por exemplo, um utilizador requereu este serviço porque se 

esqueceu da sua password e procura recuperá-la, essa falta não é imputável ao servidor mas somente 

ao utilizador.   
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[Quadro 14] 
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[Quadro 15] 

 

 

Os valores obtidos nos itens avaliados nesta rubrica são muito semelhantes. A resposta “muito 

satisfeito” foi, para a maioria dos utilizadores, a opção preferencial (os valores situam-se na ordem dos 

37-39%), sendo imediatamente seguida pela opção “satisfeito” (28-30%). Desta constatação decorre 

uma satisfação razoável, quer relativamente ao tempo de resposta às questões colocadas, quer 

quanto à eficácia no serviço. 

A contrariar um pouco este bom desempenho nesta rubrica encontra-se o número elevado de respostas 

neutras: 27-28% na resposta “nem satisfeito, nem insatisfeito” (a mais alta de todas as rubricas do 

inquérito). Esta percentagem pode revelar vários aspectos. Se, no primeiro caso, tempo de resposta 

às questões colocadas, a interpretação é imediata – o tempo de resposta não é melhor nem pior do 

que o pressuposto pelo utilizador –, no segundo, eficácia no serviço, as razões da neutralidade 

constatada podem ser várias: a título de exemplo, a qualidade das respostas dadas às dúvidas 

suscitadas não é nem boa nem má.  

O que, em suma, se deve assinalar quanto aos resultados obtidos nesta rubrica é a existência de mais 

de ¼ dos utilizadores se encontrarem numa posição de neutralidade na avaliação do serviço de apoio ao 

cliente, pelo que a passagem deste número não negligenciável de alunos-cliente para o domínio da 

satisfação é ainda um desafio para os responsáveis pela Escola Virtual. 

 

Índice de satisfação relativo ao serviço de apoio ao cliente _______________________________ 3,97 

 

 

 

2.2.4. Geral    

 

A quarta e última rubrica avaliada pelos utilizadores da Escola Virtual reporta-se, como a sua própria 

designação o indica, a aspectos vários: compreensão dos conteúdos, motivação para o estudo e 

obtenção de melhores resultados escolares. Não são itens que tenham entre si um conteúdo comum 

capaz de os reunir sob uma mesma designação, e daí decorre a sua inserção na rubrica “geral”. 

Esta é uma rubrica de capital importância se tivermos presente que, como afirmámos acima a respeito 

da avaliação de todo e qualquer recurso educativo, a função destes últimos é promover uma maior e 

melhor educação. Ora, aqui, apesar de nada mais recolhermos do que a percepção dos alunos, ficamos a 

partir desta com uma noção dos efeitos neles decorrentes que nos é dada na primeira pessoa. 
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[Quadro 16] 
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[Quadro 17] 
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No que respeita à compreensão dos conteúdos que integram as diferentes exposições da Escola 

Virtual, os alunos inquiridos manifestaram-se bastante satisfeitos: 49% estão “muitos satisfeitos” e 

outros 37% “satisfeitos”. Este julgamento congratulante para os responsáveis por este projecto vem 

reforçar os valores registados na rubrica dos conteúdos: se aí se tinha inferido a qualidade dos 

materiais, aqui demonstra-se a sua eficácia. 

Uma possível questão que pode derivar destes resultados é a seguinte: tratando-se de um julgamento 

subjectivo, como é possível provar que os alunos inquiridos compreenderam de facto o que lhes foi 

transmitido nas “aulas” da Escola Virtual? Apesar de a nós nada mais nos ser possível senão acreditar no 

seu julgamento, esta percepção não resulta necessariamente de uma noção pessoal e até certo ponto 

indefinida de que se compreendeu mas, uma vez que as “aulas” integram vários exercícios de controlo 

da aprendizagem, pode também resultar dos resultados objectivos da resolução desses mesmos 

exercícios. 
 

Um dos factores que contribui para uma maior motivação para o estudo resulta de uma boa 

compreensão daquilo que se estuda. Ora, neste contexto, também o item agora observado se encontra 

latamente satisfeito mercê, em parte, dos resultados obtidos no item anterior. A maioria dos alunos 

inquiridos (51%) está “muita satisfeita” com a motivação para o estudo derivada do contacto com a 

Escola Virtual, número esse imediatamente seguido por 33% dos alunos que manifestaram estar 

“satisfeitos”. Apesar de não podermos afirmar com toda a certeza quais são as causas que subjazem a 

este julgamento, podemos especular que sejam, entre outras, as inovações introduzidas neste tipo de 

materiais: as animações, os vídeos, as locuções, entre outros aspectos que não são possíveis de 

explorar nos manuais tradicionais. Para além disso, o próprio recurso educativo em si mesmo sustenta-

se numa plataforma TIC, pelo que, ao ir de encontro a um dos objectos mais utilizados actualmente 

pelos alunos, os computadores, pode também incrementar-lhes a motivação para o estudo. 
 

O item que nesta rubrica recolheu uma menor satisfação por parte dos alunos é o da obtenção de 

melhores resultados escolares. Os resultados da resposta “muito satisfeito” foram igualados pelos da 

que corresponde a “satisfeito”: ambas obtiveram 36%.  

Não se pode deduzir dos resultados obtidos neste item que a Escola Virtual seja um factor decisivo para 

o sucesso escolar dos alunos, e isto não apenas pelos resultados obtidos, mas pela forma como o item é, 

em si mesmo, avaliado. De facto, só se adquire a representação dos alunos, não se procede a uma 

abordagem comparativa com outros factores, não efectua uma análise comparativa com outros alunos 

que não tenham utilizado a Escola Virtual, etc. Não obstante, pela forma como está concebido o 

inquérito, não parece ser essa a intenção de quem inquire. O objectivo é simplesmente perceber se os 

alunos consideram que a Escola Virtual é ou não importante – e mais ou menos importante – para o seu 

desempenho, independentemente do seu grau de importância relativamente a outros factores. Ficamos 

assim a saber que 72% dos alunos se inserem nas respostas de satisfação positiva (que integra os 

valores de “muito satisfeito” e “satisfeito”), e 8% nos de satisfação negativa (que abrange os valores de 

“insatisfeito” e “muito insatisfeito”). A dificuldade em avaliar a importância que a Escola Virtual possa ter 

na obtenção de melhores resultados escolares pode justificar a posição neutral (“nem satisfeito, nem 

insatisfeito”) de 20% dos alunos. 

Os números acima referidos de 72% contra 8% servem, apesar de tudo, de corolário dos bons 

resultados obtidos na avaliação das rubricas e itens anteriores, nomeadamente a rubrica dos conteúdos 

e os itens compreensão dos conteúdos e motivação para o estudo. A Escola Virtual, sendo ainda um 

recurso educativo portador de alguma margem de desenvolvimento, contribui inequivocamente para a 

obtenção de melhores resultados. A sua utilização – e consequente avaliação – pelos alunos prova-o. A 

leitura interpretativa dos resultados dessa avaliação patente neste relatório comprova-o. 
 

Índice de satisfação relativo a aspectos de carácter geral _________________________________ 4,17 
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2.3. Resultados finais 

 

Apresenta-se, neste ponto do relatório, uma síntese dos valores já expostos, tendo em vista a 

determinação do índice global de satisfação dos alunos relativo à Escola Virtual. O referido índice 

corresponde à média dos valores respeitantes aos itens avaliados (cf. Quadro 19). 
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[Quadro 19] 
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[Quadro 20] 
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Índice global de satisfação _________________________________________________________ 4,16 

 

Impõe-se, antes de terminar a exposição dos resultados do inquérito, um breve comentário ao índice 

alcançado. 

Se tivermos presente que a Escola Virtual é um produto pioneiro no mercado em que se insere, e regista 

à data desta avaliação pouco mais de um ano de utilização, os resultados que aqui se apresentam 

denotam um notável desempenho. Se acrescentarmos a estas condicionantes o facto de que as 

respostas neutras (“nem satisfeito, nem insatisfeito”) não obtiveram a maior percentagem em nenhum 

dos itens avaliados – o que parece revelar que o pouco tempo de evolução e as dificuldades inerentes ao 

pioneirismo foram bem contornadas pela entidade responsável pela Escola Virtual –, este índice adquire 

ainda maior expressão. Afinal, nenhuma daquelas condicionantes constituiu um obstáculo absoluto à 

conquista da confiança dos utilizadores.  

A Escola Virtual não é, por agora, um produto/serviço que recolhe a total satisfação dos seus 

utilizadores. Apesar disso, este estudo não revela a existência de algum problema estrutural – ou que 

respeita ao conceito do próprio produto –, evidenciando apenas problemas de pormenor que, com 

alguma atenção adicional da Porto Editora, serão facilmente solúveis.  

Face a este contexto, há razão para antever a evolução da Escola Virtual. O índice de satisfação 

alcançado, com o desenvolvimento que a Escola Virtual já na actualidade patenteia, parece solicitá-la. 
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Pontos fortes e Aspectos susceptíveis de melhoramento 

 

Os elementos a seguir descriminados constituem uma breve síntese do que foi evidenciado na 

interpretação dos resultados do inquérito. Refira-se, no entanto, que, no que diz respeito aos aspectos 

susceptíveis de melhoramento, o rigor que ostentam é acompanhado de uma certa relativização. 

Pretende-se com isto dizer que estes últimos apenas são inseridos num quadro negativamente conotado 

porque os índices de satisfação auferidos não são tão satisfatórios quanto os dos restantes itens e, 

consequentemente, face àqueles, possuem maior margem de evolução. A provar a impossibilidade de os 

designar como – em eventual contraposição com a rubrica pontos fortes – pontos fracos está o resultado 

ainda positivo que evidenciam: no item diversidade de exercícios é a resposta “muito satisfeito” que 

recolhe a maior adesão, 30%; ambos os itens que integram a rubrica serviço de apoio ao cliente obtêm 

a maior percentagem de respostas na opção “muito satisfeito”, 37% e 39%. O que se pretende, em 

suma, afirmar é isto: os aspectos susceptíveis de melhoramento não são aspectos negativos da Escola 

Virtual; são apenas aspectos menos positivos que os restantes ou, por outras palavras, são elementos 

que, relativamente aos pontos fortes, não obtêm valores tão expressivos. 

Não obstante, a qualidade integral de um produto avalia-se pelo equilíbrio evidenciado no seu 

desempenho. Ora, apesar dos elementos identificados como aspectos susceptíveis de melhoramento 

surgirem sob esta designação por motivos fundamentalmente contextuais, eles são os que, como a 

própria designação o indica, mais solicitam um trabalho de desenvolvimento. Não se pretende com isto 

afirmar que estes aspectos são os que requerem atenção prioritária; pretende-se, sim, asseverar que, 

num eventual contexto de criação de um produto integralmente qualificado, eles não devem ser 

negligenciados. 

 

3.1. Pontos fortes: 

 

• O bom aproveitamento das potencialidades oferecidas pelas TIC (animações, vídeos, locuções, 

simulações e interactividades), possível de verificar nos razoáveis valores obtidos no item 

aspecto geral das páginas. 

• A legítima inserção no âmbito da pedagogia da aprendizagem, patente sobretudo no 

desempenho assinalável no item compreensão dos conteúdos. 

• A manifesta confiança expressa pelos utilizadores, perceptível no elevado grau de utilização 

deste recurso. 

• A clara inteligibilidade dos conteúdos, que resulta de uma eficaz simplificação dos mesmos. 

• O perfeito enquadramento no mercado actual, patente no processo de compra que deixa os 

utilizadores, em geral, “muito satisfeitos”. 

• A maior motivação para o estudo que resulta da sua utilização. 

• O manifesto contributo, dado na primeira pessoa, para a obtenção de melhores resultados. 

• Nenhuma das seguintes respostas ter sido alguma vez a mais escolhida: “muito insatisfeito”, 

“insatisfeito” e “nem satisfeito, nem insatisfeito”.  

• A resposta “muito satisfeito” ter sido, na larga maioria dos itens, a mais escolhida: em 15 das 

16 questões efectuadas, esta foi a resposta que obteve a maior percentagem. 

 

3.2. Aspectos susceptíveis de melhoramento: 

 

• Uma maior diversificação dos exercícios, que poderá ir desde o tipo de actividade proposta até 

ao seu nível de dificuldade. 

• O serviço de apoio ao cliente que, apesar de manifestar elevados índices de satisfação, deixa 

também indiferente uma percentagem de utilizadores que não pode ser ignorada. 
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• A inexistente coerência dos valores obtidos em todos os itens ou, por outras palavras, a 

discrepância de resultados de alguns itens para outros. 

• A existência, apesar de tudo, de utilizadores “muito insatisfeitos” em todos os itens 

considerados.  
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Conclusão 

 

O inquérito que serviu de base ao levantamento dos dados apresentados neste relatório visa avaliar a 

utilização da Escola Virtual pelos alunos que subscreveram este serviço. A avaliação tanto da concepção 

deste recurso educativo como das funções a que atenta não estão naquele patenteadas, ainda que dos 

seus resultados se possam extrair indicadores influentes em cada um desses aspectos. 

 

Os valores evidenciados neste documento são bastante abonatórios a favor deste projecto, dado que o 

índice de satisfação é elevado: 4,16. Se não nos é permitido com esta avaliação – que foi apenas 

referente à Escola Virtual, e a mais nenhum outro recurso educativo – extrapolar conclusões 

relativamente a todos os materiais deste tipo (suportados em plataformas TIC), podemos, apesar disso, 

especular quanto ao seu futuro e ao seu lugar no contexto dos recursos educativos.  

Na eventualidade destes resultados nada nos dizerem de positivo acerca da Escola Virtual, pareceria 

agora uma contradição afirmar que o porvir pertence aos manuais interactivos. No entanto, não foi isso 

o que se recolheu. O número de respostas que integra os índices de satisfação positiva (“muito 

satisfeito” e “satisfeito”) é claramente superior ao que se refere aos índices de satisfação negativa 

(“insatisfeito” e “muito insatisfeito”) – 1680 e 137, respectivamente –, o que constitui, por si só, uma 

diferença assinalável. A Escola Virtual está perfeitamente integrada na revolução digital e no movimento 

de virtualização em curso, e esta poderá ser uma razão adicional que explica o seu sucesso. Se 

acrescentarmos a esta possibilidade a constatação de que o impacto da referida revolução ditou já a sua 

irreversibilidade, obteremos uma importante conclusão: no futuro, não existirão apenas os manuais 

tradicionais, em papel impresso, mas também os manuais interactivos reclamarão – e terão – um lugar. 

 

A Escola Virtual, ao auferir dos resultados apresentados neste relatório, justifica plenamente o risco 

inerente ao seu pioneirismo. Apesar de possuir ainda margem de desenvolvimento, estes resultados 

motivam os criadores da Escola Virtual e, consequentemente, permitem-nos continuar a contar, no 

futuro, com a sua existência. Assim, face a este contexto, e tendo presente que o mercado tem as suas 

próprias leis e que entre elas figura a da concorrência, é legítimo colocarmo-nos na expectativa: que 

lugar terão no futuro estes recursos educativos? Um lugar parece garantido. Resta saber que lugar será 

esse e qual será o estatuto a ele inerente. 
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Anexo 1 

 

Inquérito de Satisfação 

 

 

Identificação  

   

Ano:     

Disciplina:    

   

 

Utilização  

 

Com que frequência utilizas a Escola Virtual?  

  Todos os dias  

  Mais de 3 vezes por semana  

1 a 2 vezes por semana  

1 vez por mês  

Ocasionalmente  

   

 

Avaliação  

 

Avalia de 1 a 5 os seguintes aspectos no serviço Escola Virtual, atendendo à legenda abaixo 

apresentada:  

1 = Muito Insatisfeito  

2 = Insatisfeito  

3 = Nem Satisfeito, nem Insatisfeito  

4 = Satisfeito  

5 = Muito Satisfeito  

   

   

CONTEÚDOS                                                1    2    3     4    5                                 

 

Aspecto geral das páginas        

Facilidade de navegação        

Rapidez        

Simplificação dos conteúdos  

(clareza de linguagem, rigor científico, ...)        

Diversidade de recursos multimédia        

Diversidade de exercícios        

Interactividade        

  

Escolha um ano de escolaridade

Escolha uma disciplina

O que falta para que o  grau de       
satisfação seja de 5?        
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PROCESSO DE COMPRA  

   

Facilidade no processo de Inscrição        

Variedade dos meios de pagamento disponíveis        

Segurança no pagamento        

Relação qualidade/preço do serviço prestado        

   

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE (caso tenha recorrido ao mesmo)  

   

Tempo de resposta às questões colocadas        

Eficácia do serviço        

   

GERAL  

   

Compreensão dos conteúdos        

Motivação para o estudo        

Obtenção de melhores resultados escolares        
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Anexo 2 

 

Número de Respostas por Item 

 

 Aspecto geral das páginas 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 2 6 9 46 70 

Média  4,32 
 

 

 

 

 Facilidade de navegação 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 5 5 19 49 55 

Média  4,08 
 

 

 

 

 Rapidez 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 6 5 26 55 41 

Média  3,90 
 

 

 

 

 Simplificação dos conteúdos 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 4 4 13 50 62 

Média  4,22 
 

 

 

 

 Diversidade de recursos multimédia 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 5 5 17 47 59 

Média  4,13 
 

 

 

 

 Diversidade de exercícios 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 5 11 38 39 40 

Média  3,74 
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 Interactividade 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 6 5 21 43 58 

Média  4,07 
 

 

 

 

 Facilidade no processo de inscrição 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 3 2 9 35 84 

Média  4,47 
 

 

 

 

 Variedade dos meios de pagamento disponíveis 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 1 3 5 37 87 

Média  4,54 
 

 

 

 

 Segurança no pagamento 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 1 1 13 33 85 

Média  4,50 
 

 

 

 

 Relação qualidade/preço do serviço prestado 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 4 5 21 34 69 

Média  4,19 
 

 

 

 

 Tempo de resposta às questões colocadas 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 2 5 37 40 49 

Média  3,96 
 

 

 

 

 Eficácia do serviço 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 3 5 36 37 52 

Média  3,98 
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 Compreensão dos conteúdos 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 3 6 8 50 66 

Média  4,28 
 

 

 

 

 Motivação para o estudo 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 3 6 12 44 68 

Média  4,27 
 

 

 

 

 Obtenção de melhores resultados escolares 

 Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat., nem Insat. Satisfeito Muito Satisfeito 

Nº de Alunos 5 5 27 48 48 

Média  3,97 
 

 

 


