
ID Hora de início Hora de conclusão E-mail

1 5/23/22 11:05:06 5/23/22 11:07:28 0221061@alunos.profitecla.pt

2 5/23/22 11:05:21 5/23/22 11:07:31 0221049@alunos.profitecla.pt

3 5/23/22 11:05:43 5/23/22 11:08:33 0221053@alunos.profitecla.pt

4 5/23/22 11:07:27 5/23/22 11:09:06 0221107@alunos.profitecla.pt

5 5/23/22 11:12:34 5/23/22 11:14:55 0221065@alunos.profitecla.pt

6 5/23/22 12:36:40 5/23/22 12:38:15 0221060@alunos.profitecla.pt

7 5/23/22 12:36:11 5/23/22 12:40:54 0221095@alunos.profitecla.pt

8 5/23/22 12:40:21 5/23/22 12:43:26 0220048@alunos.profitecla.pt

9 5/23/22 12:42:07 5/23/22 12:43:30 0221058@alunos.profitecla.pt

10 5/23/22 12:38:01 5/23/22 12:44:08 0221052@alunos.profitecla.pt

11 5/23/22 12:41:53 5/23/22 12:44:20 0221057@alunos.profitecla.pt

12 5/23/22 12:40:17 5/23/22 12:44:28 0221054@alunos.profitecla.pt

13 5/23/22 12:42:09 5/23/22 12:45:59 0221059@alunos.profitecla.pt

14 5/23/22 12:49:22 5/23/22 12:51:13 0220071@alunos.profitecla.pt

15 5/23/22 15:02:29 5/23/22 15:04:28 0221055@alunos.profitecla.pt

16 5/23/22 15:48:31 5/23/22 15:50:30 0220049@alunos.profitecla.pt

17 5/23/22 19:47:01 5/23/22 19:48:38 0221048@alunos.profitecla.pt

18 5/24/22 8:50:57 5/24/22 8:54:39 0221062@alunos.profitecla.pt

19 5/24/22 16:31:48 5/24/22 16:51:41 0220055@alunos.profitecla.pt



Nome Pontuação total Feedback do questionárioSexo

Pedro Fonseca M

Sara Magalhães F

Diogo Castro M

Filipa Leitão F

António Silva M

Rodrigo Silva M

Nicolas Ramirez M

João Dourado M

Sirish Chhantyal M

Simão Pereira M

Carolina Costa F

Bruno Matos M

Maikal Chhantyal M

Estela Mendes F

Ana Reis F

Diana Rodrigues F

Beatriz Almeida F

Paula Plesca F

Tatiana Moreira F



Pontos – Sexo Feedback – Sexo Ano de escolaridade Pontos – Ano de escolaridade

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

CEF

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1

RCP1



Feedback – Ano de escolaridadeIdade Pontos – Idade Feedback – Idade

<18anos

<18anos

<18anos

>18 anos

>18 anos

>18 anos

>18 anos

<18anos

<18anos

>18 anos

<18anos

>18 anos

>18 anos

>18 anos

<18anos

>18 anos

>18 anos

<18anos

>18 anos



De manhã antes de sair de casa toma o pequeno-almoço?Pontos – De manhã antes de sair de casa toma o pequeno-almoço?Feedback – De manhã antes de sair de casa toma o pequeno-almoço?Fazes o lanche ao meio da manhã?

Não As vezes

Sim  As vezes

Sim  As vezes

As vezes Não

As vezes Sim

Sim  Sim

Sim  As vezes

Sim  Sim

Não Não

As vezes Não

Sim  Não

As vezes Não

Sim  As vezes

Sim  As vezes

As vezes Não

Não As vezes

Sim  As vezes

As vezes As vezes

Não As vezes



Pontos – Fazes o lanche ao meio da manhã?Feedback – Fazes o lanche ao meio da manhã?Com que frequência almoças na cantina da escola?Pontos – Com que frequência almoças na cantina da escola?

sempre

nunca

nunca

nunca

nunca

nunca

até 2 vezes

até 2 vezes

nunca

até 2 vezes

nunca

nunca

sempre

mais de 2 vezes por semana

nunca

nunca

nunca

nunca

nunca



Feedback – Com que frequência almoças na cantina da escola?Comes sopa às refeições?Pontos – Comes sopa às refeições?Feedback – Comes sopa às refeições?

as vezes

as vezes

nunca

sempre

as vezes

as vezes

nunca

nunca

as vezes

as vezes

as vezes

as vezes

sempre

as vezes

as vezes

as vezes

as vezes

as vezes

as vezes



Ao almoço e/ou jantar costumas comer legumes ou saladas?Pontos – Ao almoço e/ou jantar costumas comer legumes ou saladas?Feedback – Ao almoço e/ou jantar costumas comer legumes ou saladas?Quantas peças de frutas comes por dia?

sempre duas

as vezes uma

as vezes uma

sempre nenhuma

as vezes uma

as vezes mais de 3

sempre duas

as vezes uma

nunca nenhuma

sempre uma

as vezes uma

as vezes nenhuma

nunca duas

as vezes duas

as vezes uma

as vezes nenhuma

nunca uma

as vezes uma

as vezes mais de 3



Pontos – Quantas peças de frutas comes por dia?Feedback – Quantas peças de frutas comes por dia? Qual a bebida que frequentemente bebes às refeições?Pontos –  Qual a bebida que frequentemente bebes às refeições?

Água

Sumos naturais

Refrigerantes

Água

Água

Água

Água

Sumos naturais

Água

Água

Água

Água

Sumos naturais

Água

Água

Refrigerantes

Refrigerantes

Água

Água



Feedback –  Qual a bebida que frequentemente bebes às refeições?Dás preferência a um prato de carne ou a um prato de peixe?Pontos – Dás preferência a um prato de carne ou a um prato de peixe?Feedback – Dás preferência a um prato de carne ou a um prato de peixe?

Carne

Carne

Carne

Carne

Carne

Carne

Carne

Peixe

Carne

Peixe

Carne

nenhum

Carne

Carne

Carne

Carne

Carne

Carne

Carne



Com que frequência consomes ao almoço/jantar doces?Pontos – Com que frequência consomes ao almoço/jantar doces?Feedback – Com que frequência consomes ao almoço/jantar doces?Na tua opinião consideras que praticas uma Alimentação Saudável e Equilibrada no teu dia a dia?

As vezes Sempre

Nunca As vezes

As vezes As vezes

As vezes Sempre

Nunca Sempre

Nunca Sempre

As vezes As vezes

As vezes As vezes

As vezes As vezes

Nunca As vezes

As vezes As vezes

Nunca As vezes

As vezes Nunca

As vezes As vezes

Nunca As vezes

As vezes As vezes

Nunca As vezes

As vezes As vezes

As vezes As vezes



Pontos – Na tua opinião consideras que praticas uma Alimentação Saudável e Equilibrada no teu dia a dia?Feedback – Na tua opinião consideras que praticas uma Alimentação Saudável e Equilibrada no teu dia a dia?Refere dois erros alimentares mais praticados pela maioria dos jovens que conheces.Pontos – Refere dois erros alimentares mais praticados pela maioria dos jovens que conheces.

Doces e refrigerantes 

Comer doces e beber refrigerantes 

Refrigerantes e álcool 

Comer fast food 

Beber sumos e comer sobremesas calóricas ao jantar 

Beber muito sumos

Comer muita comida con exceso de gordura e muito azúcar 

Fritura tipos batata frita 

Brber muito sumo

 

comer muito açúcar e não comer fruta.

Beber refrigerantes com frequência e comer muitos doces

Beber muito sumo

comer muitas vezes doces

refrigerantes e gomas

Macdonald's

Consumo Refrigerante e falta de legumes 

falta de legumes e beber refrigerante

comer comidas menos saudáveis e beber pouca água.



Feedback – Refere dois erros alimentares mais praticados pela maioria dos jovens que conheces.Com a brigada da cantina tomou consciência do verdadeiro desperdício alimentar?Pontos – Com a brigada da cantina tomou consciência do verdadeiro desperdício alimentar?Feedback – Com a brigada da cantina tomou consciência do verdadeiro desperdício alimentar?

Sim

Sim

Sim

Sim

Beber sumos e comer sobremesas calóricas ao jantar Sim

Não

Comer muita comida con exceso de gordura e muito azúcar Sim

Sim

Não

Não

Sim

Beber refrigerantes com frequência e comer muitos doces Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

comer comidas menos saudáveis e beber pouca água. Não



Feedback – Com a brigada da cantina tomou consciência do verdadeiro desperdício alimentar?


