Inquérito Eco-Escolas
Vais responder a um inquérito sobre o ambiente, no âmbito do Programa Eco-Escolas.
No final, clica no botão "enviar".
Obrigado pela tua participação.

1.

Refere pela ordem correta, o significado da política dos 3 Rs relativamente aos
resíduos.
a. (resposta aberta)

2.

Em tua casa é habitual separar os resíduos e colocá-los num recipiente para reciclar?
a. Sim
b. Não

3.

Se sim, quais?
a. Papel
b. Metais/latas
c. Vidro
d. Plástico
e. Orgânicos

4.

Enquanto lavas os dentes, deixas a torneira do lavatório aberta?
a. Nunca
b. Às vezes
c. Quase sempre
d. Sempre

5.

Quando não vai estar mais ninguém na sala ou no quarto durante um longo período de
tempo, costumas apagar a luz ao sair?
a. Nunca
b. Às vezes
c. Quase sempre
d. Sempre

6.

Em tua casa é costume desligar a televisão, deixando-a em stand by (desligada com o
comando)?
a. Nunca
b. Às vezes
c. Quase sempre
d. Sempre

7.

Como te deslocas para a escola?
a. a pé
b. de bicicleta
c. transportes públicos
d. viatura própria

8.

Se pudesses optar entre autocarro e comboio para fazer o mesmo percurso, qual
escolherias?
a. Comboio
b. Autocarro

9.

Seleciona o nome de um rio ou ribeiro que conheças na região e que já tenhas visitado
a. Rio Ul
b. Rio Antuã
c. Rio Vouga
d. Rio Douro
e. Rio Caima
f. Não visitei nenhum rio ou ribeira

10. Já visitaste uma floresta?
a. Sim
b. Não

11. Se a resposta foi sim, refere qual é essa floresta?
a. Resposta aberta
12. Seleciona a opção que identifica corretamente dois exemplos de plantas autóctones
a. Carvalho e castanheiro
b. Sobreiro e mimosa
c. Azevinho e acácia
d. Chorão-da-praia e Austrália
e. Não sei
13. Seleciona a opção que identifica corretamente dois exemplos de plantas exóticas e/ou

invasoras
a. Carvalho e castanheiro
b. Sobreiro e mimosa
c. Azevinho e acácia
d. Chorão-da-praia e Austrália
e. Não sei
14. Sabes que produtos pode oferecer uma floresta saudável? (indica pelo menos um. Se

não souberes, responde não sei)
a. Resposta aberta
15. Na tua casa existe o hábito de comprar produtos biológicos?
a. Nunca
b. Às vezes
c. Quase sempre
d. Sempre
16. Refere duas vantagens dos produtos de produção biológica
a. Resposta aberta
17. Com que frequência consomes em casa os seguintes alimentos durante o

almoço/jantar
a. Sopa – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
b. Legumes – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
c. Refrigerantes – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
d. Doces – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
18. Com que frequência consomes as seguintes alternativas de pequeno-almoço durante a

semana
a. Leite/iogurte – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
b. bolos – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
c. pão/cereais – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
d. fruta – nunca – às vezes – quase sempre – sempre
19. Costumas observar lixo no chão da escola?
i. Sempre
ii. Quase sempre
iii. Ás vezes
iv. Raramente
20. Existem torneiras a pingar nas casas de banho da escola?
a. Nunca
b. Raramente
c. Às vezes
d. Quase sempre
e. Sempre
21. O fluxo de água dos autoclismos da escola, termina após encher o tanque?
a. Nunca
b. Raramente
c. Às vezes
d. Quase sempre
e. Sempre

22. Existe sinalética de apelo ao silêncio dentro do edifício escolar?
a. Nenhuma
b. Pouca
c. O suficiente
23. Ouves música muito alto?
a. Nunca
b. Às vezes
c. Quase sempre
d. Sempre
24. O toque da campainha, que assinala o início e o fim das aulas, é incomodativo?
a. Sim
b. Não
25. Durante a aula, ouves ruído da sala ao lado?
a. Quase sempre
b. Com frequência
c. Às vezes
d. Raramente
26. O barulho no refeitório é incomodativo?
a. Quase sempre
b. Com frequência
c. Às vezes
d. Raramente
e. Nunca
27. Qual a tua opinião sobre o aspeto geral dos recreios da escola?
a. Mau
b. Pouco agradável
c. Razoável
d. Agradável
e. Muito agradável
28. Consideras suficiente o número de contentores de lixo existentes no exterior

da escola?
a. Sim
b. Não
29. Como avalias quantitativamente os espaços de convívio existentes no exterior

da escola?
a. Nenhum
b. Poucos
c. Suficientes
30. O que
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

escolherias para tornar os recreios da escola mais interessantes e agradáveis?
Mais mesas e cadeiras
Mais contentores de lixo
Mais ecopontos
Mais equipamentos recreativos
Mais plantas
Árvores com identificação
Espaços mais limpos

31. Se existisse uma campanha de limpeza da zona costeira (praia), gostarias de

participar?
a. Sim
b. Não
32. Se fosse lançada uma campanha de limpeza ou embelezamento dos recreios

da escola, gostarias de participar?
a. Sim
b. Não

