
Anexo 2- Questionário referente à detecção das 

Necessidades e interesses dos alunos” 

 

 
ANO-___________ 

 

  

Assinala com uma cruz. 

 

1- Utilizas os documentos em suporte papel da Biblioteca para: 

 

a) realização de trabalhos de casa  

b) realização de pesquisas a pedido dos 
professores 

 

c) realização de pesquisas por iniciativa própria  

d) requisição de livros para leitura domiciliária  

e) ocupação de tempos livres  

f) Outra. Qual?_________________  

 
2- Utilizas os documentos audiovisuais (CDaudio, DVD, VHS…) e multimédia 

(CDrom …) da Biblioteca para: 

 

a) realização de trabalhos de casa  

b) realização de pesquisas a pedido dos professores  

c) realização de pesquisas por iniciativa própria  

d) ocupação de tempos livres  

 
3-Utilizas a Internet na Biblioteca para: 

 

a) realização de trabalhos de casa  

b) realização de pesquisas a pedido dos professores  

c) realização de pesquisas por iniciativa própria  

d) ocupação de tempos livres  

 
 
4- De todas as áreas de conhecimento existentes na BE/CRE, quais as que consultas 

com mais frequência?  

 

(Assinala de 1 (mais frequente) a 9 (menos frequente)) 
 

Generalidades ( Enciclopédias, dicionários, Jornais, livros de 

informática…) 
 

Filosofia  

Religião  

Ciências Sociais (História, Sociologia, Economia, Direito, Educação…)   

Ciências Exactas (Matemática, Astronomia, Física, Química, Ecologia,  



Ambiente..) 

Ciências Aplicadas (Saúde ( corpo humano, alimentação, 

sexualidade…), energia, electrónica…) 
 

Arte ( História da Arte, Cinema, Música, Teatro, Dança…)  

Desporto  

Línguas e Literaturas 

(Livros de poesia, teatro, romances, contos, livros de aventuras, banda 
desenhada…) 

 

 
 

 

5-  

5.1- Já te aconteceu não encontrares na BE material para apoiar a realização de um 

trabalho? 

 
Sim □  
Não □ 
 
5.2- Se respondeste SIM, assinala a área em que isso aconteceu: 
 

Generalidades ( Enciclopédias, dicionários, Jornais, livros de 

informática…) 
 

Filosofia, Psicologia  

Religião  

Ciências Sociais (História, Sociologia, Economia, Direito, Educação…)   

Ciências Exactas  ( Matemática, Astronomia, Física, Química, Ecologia, 

Ambiente..) 
 

Ciências Aplicadas (Saúde ( corpo humano, alimentação, sexualidade…), 

energia, electrónica…) 
 

Arte ( História da Arte, Cinema, Música, Teatro, Dança…)  

Desporto  

Línguas e Literaturas 

( Livros de poesia, teatro, romances, contos, livros de aventuras, banda 
desenhada…) 

 

 
 

6- Quando realizas pesquisas para um trabalho preferes utilizar: 
 

((Assinala de 1 (mais utilizado) a 5 (menos utilizado)) 
 

Documentos impressos    

Documentos da Internet  

Documentos electrónicos  

  

CDrom    

DVD    

VHS    

 
  



7- Dos géneros a seguir enumerados assinala os quatro que mais te agradam.  

Aventuras  

Biografias  

Ficção científica  

Romance histórico  

Humor /comédia  

Mistério / espionagem  

Poesia  

Romances  

Terror   

Viagens  

Teatro  

Diários  

Contos  

Crónicas  

Banda desenhada  

Ensaios  

Outro. 
________________________________ 

 

 

8- Que género de música preferes? (assinala três preferências) 

Clássica  

Romântica  

Rock  

Rap  

Hip-hop  

Ligeira  

Fado  

Outro. Qual?_____________  

 

9- Que género de filmes preferes? (assinala três preferências)  

comédias  

dramas  

thrillers  

documentários  

ficção científica  

animação  

Outro. Qual?_____________  
 
 

  



10- 

10.1- Costumas utilizar os serviços da Biblioteca Municipal? 

 

Sim □  
Não □ 
 
10.2- Se respondeste SIM, assinala em que situações costumas utilizar a Biblioteca 

Municipal: 
 

a) realização de trabalhos de casa  

b) realização de pesquisas a pedido dos professores  

c) realização de pesquisas por iniciativa própria  

d) requisição de livros para leitura domiciliária  

e) ocupação de tempos livres  

 
 


