
 

          ACTIVIDADE:  
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE NUTRIÇÃO: ”DÊ COR À SUA VIDA” 22 DE 
NOEVMBRO 20 h 
         

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

TRATAMENTO DOS DADOS – GRAU DE SATISFAÇÃO  

 

2.1 Sexo Feminino (F) Masculino (M) Total  
18 19  

2.2 
Profissão  

Estudante Funcionário Professor Estudante Funcionário Professor  
11 3 4 18 1 ------- 37 

 
 

3. Como teve 
conhecimento 
da actividade? 

Foi proposta por um professor 24 
Foi referida por um colega 3 

Teve conhecimento pelos cartazes afixados na 
escola - 

Por outro meio - 

 

4. O que o 
levou a 

participar na 
actividade? 

Veio com a turma e respectivo professor por 
sugestão deste 

30 

Veio com um grupo de amigos - 
Veio sozinho/a porque teve curiosidade 1 

Não responde - 
 

5. Como considerou a 
actividade? 

Muito Boa Boa Razoável Sofrível Má 

10 22 3 2 - 

 
6. Enriqueceu os 
seus conhecimentos 
sobre a temática 
desenvolvida 

Muito  Razoavelmente Pouco Nada Não 
responde 

11 22 3 1 - 

 
      5.Observações:  
Deviam fazer mais este género de actividades. 
Acho que deviam s er efectuadas mais actividades do género e seria út il se realizassem actividades 
sobre os malefícios do álcool, tabaco e drogas. 
Gostava que se pensasse em alargar estas informações aos meninos da escola primária para, desde cedo, 
promoverem a cultura da boa alimentação. 
Já estando em contacto com a alimentação saudável, devido ao meu interesse e ao meu bem - estar, 
gostei da sessão e achei muito enriquecedor para qu em não se interessa. 
Não necessito acrescentar nenhum comentário, pois já tenho conhecimento porque também ando numa 
nutricionista. 
Foi um pouco rápido, gostaria de ouvir mais.  
Acho que devia ser mais um pouco explícito e sem tantos termos técnicos e ser mais virada para o dia-a-dia e 
não para determinadas situações, por exemplo cuidados da pele, etc. E não ser tão à pressa perdeu-se muitos 
dados. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


