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 1. Introdução  

O presente instrumento dirige-se a crianças entre os 6 e os 12 anos de idade. Tal como para o 

questionário a ser aplicado a jovens dos 13 aos 18 anos, este instrumento faz parte de um pacote de 

elaborado no contexto da Iniciativa Cidades Amigas das Crianças, pela organização Childwatch, com 

sede na Universidade de Oslo, Noruega.1 As questões foram modificadas com vista a um melhor 

cumprimento daquilo que devem ser os objetivos de um diagnóstico por parte das CPCJs, no âmbito 

do Projeto Adélia. 

Ao contrário do questionário dirigido ao grupo “mais velho”, esta ferramenta deverá ser aplicada 

com recurso a uma pessoa facilitadora, no contexto de uma discussão de grupo (ver parte 2 deste 

documento). As CPCJs poderão decidir aplicar o instrumento na sua totalidade ou usar apenas as 

questões que acharem mais pertinentes para o seu contexto. Caso se decida aplicar todo o 

questinário da toda a ferramenta, esta pode ser feita em vários momentos. 

É importante que as pessoas adultas, responsáveis pela dinamização de grupos de discussão com 

crianças, tenham experiência em processos de participação ou que se tenham informado 

devidamente sobre os requisitos para uma participação significativa e efetiva (ver Documento 6 – 

orientações para um diagnóstico participado).  

 

                                                           

1 Todas as ferramentas podem ser visualizadas através do website: https://www.childwatch.uio.no/projects/activities/child-friendly-cities-
and-communities-research-project/finaltoolkit2011.html; último acesso em 17 de Dezembro de 2019 

https://www.childwatch.uio.no/projects/activities/child-friendly-cities-and-communities-research-project/finaltoolkit2011.html
https://www.childwatch.uio.no/projects/activities/child-friendly-cities-and-communities-research-project/finaltoolkit2011.html
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2. Como dinamizar uma discussão de grupo com crianças e jovens: Sugestão de agenda e 
conteúdos 

A pessoa adulta responsável pela dinamização de grupos de discussão com crianças e jovens deverá ter em atenção os requisitos para um participação 

significativa. Aqui, apresentam-se algumas sugestões sobre como planear e conduzir uma discussão de grupo com crianças e jovens. Estas sugestões são 

genéricas e podem ter que ser adaptadas ao grupo em questão.  

Em primeiro lugar, as crianças e jovens deverão ser informadas/os antecipadamente sobre o projecto, o objetivo da discussão de grupo e o local e a 

duração da mesma. Todas as crianças e jovens deverão participar voluntariamente e deve ser-lhes dada oportunidade a retirarem-se do processo a 

qualquer momento, caso não se sintam confortáveis ou não tenham vontade de continuar. No final da discussão, as crianças e jovens deverão ser 

informadas/os sobre como as suas opiniões serão usadas. As crianças e jovens deverão ainda ter oportunidade de comentar o desenho do Plano e/ou 

receber informação sobre o Plano adotado. Sempre que possível, devem ser providenciadas versões acessíveis destes documentos, às crianças e jovens. 

 Objetivo da discussão com crianças e jovens. A discussão de grupo terá como objetivo: 
 

 Explorar os assuntos abordados pela ferramenta de diagnóstico para crianças e jovens; 

 Definir as propostas das crianças e jovens, a serem consideradas e, possivelmente, incluídas no desenho do Plano. 
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 Agenda 
 

a) Apresentações e explicação do objetivo da discussão de grupo: 15 minutos 

Recursos necessários: Nenhum 

Explicar às crianças e jovens o objetivo dos Planos locais, em particular, o de desenhar um documento para melhorar a comunidade onde as crianças e 

jovens vivem e vão à escola, nomeadamente para que possam viver num lugar onde todos se sintam seguros, onde possam ser ouvidos, onde possam 

brincar e se divertir, obter educação e onde sejam respeitadas, em todos os seus contextos de vida (na família, na escola, no médico, etc). 

Concordar com as crianças e jovens as regras básicas da sessão, nomeadamente privacidade, liberdade de sair, respeito pelas opiniões de todos, respeito 

igual por todos os participantes. 

 

b) O que são os direitos das crianças? 15 minutos 

Recursos necessários: Versão impressa da Convenção sobre os Direitos das Crianças (versão em linguagem adaptada às crianças), em formato cartaz ou 

brochura que as crianças e jovens possam levar para casa. Papel e canetas (flipchart). A pessoa facilitadora poderá também utilizar outros recursos 

disponíveis, como imagens/fotografias/cartas que apelem aos vários direitos das crianças como as que se seguem:2 

                                                           

2 Fonte: GATE. Disponível em: http://www.gate-eu.org/the-gate-game.html. Último acesso verificado em 19 de dezembro 2019. 

http://www.gate-eu.org/the-gate-game.html
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Riscos  Casa Espiritualidade Relação com os pares 

Família 

 

Projetos 

 

Saúde 

 

Relação com as pessoas 
adultas 

 

Neste exercício, a pessoa que dinamiza: 

1. Pergunta às crianças e jovens se já ouviram falar dos direitos das crianças; 

2. Explica que estes direitos são para todas as crianças e jovens e visam um crescimento saudável e seguro, para que possam realizar o seu potencial 

enquanto pessoas. Todos os países concordaram com a Organização das Nações Unidas, uma organização mundial da qual fazem parte todos os 
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países do mundo, sobre quais são esses direitos e sobre o modo de garantir que todas as crianças os tenham. As pessoas adultas têm a 

responsabilidade de garantir que os direitos das crianças sejam respeitados; 

3. Pede sugestões sobre quais possam ser os direitos das crianças. As sugestões podem ser dadas oralmente e/ou registadas em papel  pela pessoa 

que está a dinamizar ou pelas próprias crianças e jovens; 

4. Verifica e partilha com as crianças e jovens, quais das sugestões são efetivamente direitos identificados na Convenção sobre os Direitos das 

Crianças; e distribui cópias das brochuras da Convenção por todas as crianças, apresenta cartaz ou outro material como sejam as figuras anteriores. 

 

c) A comunidade onde nós moramos. 1 hora  

Recursos necessários:  

 Versão impressa do instrumento em baixo, para ser usado pela pessoa facilitadora, com as 5 áreas nele focadas: Brincadeira e lazer; a 

minha participação e cidadania; a minha segurança e proteção; a minha saúde; a minha educação.  

 Sinalética em cartão (cores vermelha, amarela e verde), em número suficiente para todas as crianças e jovens que participarem na 

discussão de grupo. 

 

Neste exercício, a pessoa facilitadora: 

1. Regista para si o número total de participantes, incluindo o número total de meninas e meninos, ou outras características relevantes, bem como a 

data e local da discussão de grupo; 
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2. Distribui a sinalética e explica que a cor vermelha é para quando a frase nunca corresponde à verdade, a cor amarela é para quando a frase por 

vezes corresponde à verdade e o verde é para quando a frase corresponde sempre à verdade. A pessoa facilitadora pode fazer um teste com o 

grupo, apresentando frases simples, como por exemplo “eu gosto de brincar”, “eu gosto de ir à praia”, etc.; 

3. Prossegue com o exercício, lendo as frases apresentadas em cada área do instrumento de diagnóstico, registando o número de respostas das 

crianças e jovens. A pessoa que dinamiza regista, ainda, na linha “comentários”, questões que possam ajudar na interpretação dos resultados, por 

exemplo, quando as crianças e jovens tiveram dificuldade em responder a uma questão, quando ouve diferença significativa na resposta por parte 

das meninas ou meninos, ou outras questões importantes; 

4. No final das perguntas para cada área, pede sugestões às crianças e jovens sobre o que poderia ser feito para melhorar algumas das questões que 

assinalaram como não existindo (vermelho) ou como não existindo sempre (amarelo).  

 

d) A minha vida pessoal. 10 minutos  

Recursos necessários: Versão impressa para as crianças ou jovens da área “a minha vida pessoal”.  

Nota: A pessoa que dinamiza deverá avaliar pela idade, e competências dos grupos de crianças, quais serão as capazes de responder ao pequeno 

questionário individual. Por exemplo, as crianças de 6-7 terão dificuldade em responder sozinhas, pelo que o questionário não lhes deverá ser distribuido.  

Neste exercício, a pessoa que dinamiza: 

1. Distribui às crianças ou jovens, versão impressa da área “a minha vida pessoal”; 
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2. Explica às crianças ou jovens que o questionário ao qual irão responder é anónimo, pelo que as crianças não deverão colocar o seu nome, mas 

apenas a sua idade. A pessoa que dinamiza pede ainda às crianças e jovens para responderem o mais sinceramente possível, pois não existem 

respostas certas ou erradas, o objetivo é perceber o que já existe, o que é bom na comunidade ou o que deverá ser melhorado.  

 

e) Despedida. 10 minutos 

Recursos necessários: Nenhum. 

Na parte final da sessão, a pessoa que dinamiza: 

1. Explica como a informação recolhida será utilizada e informa que as crianças e jovens receberão informação sobre os próximos passos do processo 

e/ou acesso ao Plano final; 

2. Pergunta às crianças e jovens se gostaram da experiência. A pessoa que dinamiza poderá perguntar o que gostaram mais ou menos, se gostariam 

de repetir a experiência e se estariam disponíveis para comentar o desenho do Plano local (caso a CPCJ planeie fazer esse passo); 

3. Agradece às crianças e jovens a sua participação, referindo a importância que as suas opiniões têm para melhorar as suas próprias vidas e a 

comunidade em geral; 

4. Chama ainda a atenção das crianças e jovens para uma caixa de sugestão que existe na sala e explica que poderão depositar ali outras sugestões 

que queiram deixar (Nota: a caixa de sugestões pode também ficar disponível nas escolas e as crianças/jovens deverão ser alertadas do mesmo). 

 

Bom trabalho! 
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3. Ferramenta de diagnóstico – crianças dos 6 aos 12 anos 

Conforme mencionado no ponto anterior esta ferramenta deverá ser aplicada em contexto de discussão de grupo e preenchida pela pessoa que dinamiza o 

mesmo. 

 Brincadeira e lazer 
Completamente 

verdade 
Nem sempre 

Não é verdade 
Ou 

Não acontece 
Não sei Comentários 

1. Na minha terra/na minha freguesia ou bairro existem sítios para 
brincar (como parques infantis), fazer jogos ou praticar desporto. 

     

2. Quando eu vou ao parque infantil, as pessoas adultas da minha 
família, que me acompanham, brincam comigo. 

     

3. Quando regresso da escola, e no fim de semana, tenho tempo para 
brincar, descansar e aproveitar o meu tempo livre. 

     

4. Depois da escola, a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim 
brinca(m) ou faz(em) jogos comigo. 

     

5. No fim de semana, a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por 
mim brincam ou fazem jogos comigo. 

     

6. No fim de semana, vou com a minha família passear, ao museu, 
comer fora ou outros sítios. 

     

7. Eu costumo brincar na praia, no campo ou no rio.      
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 A minha participação e cidadania 
Completamente 

verdade 
Nem sempre 

Não é verdade 
Ou 

Não acontece 
Não sei Comentários 

1. O/a meu/minha professor/a costuma perguntar se eu gosto das 
aulas e da escola. 

     

2. O/a meu/minha professor/a já me perguntou o que poderíamos 
fazer para melhorar o recreio. 

     

3. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim costumam 
perguntar-me o que quero fazer no fim de semana. 

     

4. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim costumam 
perguntar-me onde quero ir passear ou ir de férias. 

     

5. Eu costumo ajudar a minha família a cozinhar ou fazer outras 
tarefas. 

     

6. Eu divirto-me a ajudar a minha família a cozinhar ou fazer outras 
tarefas. 

     

7. Eu já ouvi falar sobre os direitos das crianças pela minha família,  na 
escola ou na televisão.  
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 A minha segurança e proteção 
Completamente 

verdade 
Nem sempre 

Não é verdade 
Ou 

Não acontece 
Não sei Comentários 

1. Eu uso o autocarro ou outros transportes públicos para ir para a 
escola. 

     

2. Eu costumo ir para a escola a pé ou de bicicleta.      

3. Eu não tenho medo de ir para a escola a pé ou de bicicleta.      

4. Na escola, eu nunca tenho medo que outras crianças me possam 
fazer mal. 

     

5. Quando eu tenho medo de alguma coisa costumo falar com a(s) 
pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim. 
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 A minha saúde 
Completamente 

verdade 
Nem sempre 

Não é verdade 
Ou 

Não acontece 
Não sei Comentários 

1. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim falam comigo 
sobre o que é ser saudável. 

     

2. Eu e a minha família jantamos sempre juntos.       

3. Quando comemos à mesa, em família, falamos muito.      

4. Quando estou doente, a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por 
mim, leva(m)-me médico/a. 

     

5. O médico/a ou enfermeiro/a costuma falar diretamente comigo.      

6. Quando o/a médico/a decide o tratamento para a minha doença, 
explica-me o que devo fazer para ficar melhor ou como tomar os 
medicamentos. 

     

7. Eu percebo sempre tudo o que o/a médico/a me explica.      
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 A minha educação 
Completamente 

verdade 
Nem sempre 

Não é verdade 
Ou 

Não acontece 
Não sei Comentários 

1. Eu gosto da escola.      

2. Eu gosto de aprender coisas novas.      

3. A minha/meu encarregado/a de educação participa muito nas 
atividades da escola. 

     

4. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim ajudam-me nos 
trabalhos de casa. 

     

5. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim costumam 
perguntar-me o que aprendi na escola. 

     

6. A minha família consegue pagar o material escolar que eu preciso.       

7. Eu percebo sempre quando as minhas professoras e os meus 
professores explicam as coisas. 

     

8. Os meus professores e as minhas professoras já me ajudaram numa 
situação em que precisei de ajuda.  

     

9. Na minha escola, temos atividades para aprendermos sobre como 
sermos saudáveis. 

     

10. Na minha escola, eu aprendo como se deve proteger o meio 
ambiente. 

     

11. Na minha escola, aprendi o que são os direitos das crianças.      
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12. Na minha escola, há tempo suficiente de recreio, para eu brincar 
ou fazer jogos com os meus amigos e amigas. 

     

13. As casas de banho na minha escola estão sempre limpas.      

14. Na minha escola, há pessoas adultas com quem posso falar se 
tiver problemas ou me sentir mal. 

     

15. As professoras e os professores tratam todas as crianças da 
mesma maneira. 

     

16. Na minha terra/freguesia/bairro, há uma biblioteca que eu 
costumo utilizar. 

     

17. Os/as professores/as nunca batem nos/as alunos/as.      

18. Os/as professores/as nunca gritam com os/as alunos/as.      
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 A minha vida pessoal 
Completamente 

verdade 
Nem sempre 

Não é verdade 
Ou 

Não acontece 
Não sei Comentários 

1. A minha casa está sempre limpa.      

2. Na minha casa há água quente para eu tomar banho.      

3. Eu gosto muito da minha casa.      

4. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim não me batem.      

5. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim nunca gritam 
comigo. 

     

6. Em minha casa há livros e brinquedos.      

7. Nunca aconteceu outras crianças bateram- me fora da escola.      

 

 

 Escreve aqui a tua idade: _______ anos 

 

- Indica se és um rapaz             ou uma rapariga  
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 4. Ferramentas de diagnóstico – crianças com menos de 6 anos 

 4.1. Dinâmica de grupo com base em questionário 

Para crianças com idades inferiores a 6 anos a mesma metodologia, exposta no ponto 2, pode ser utilizada seleccionando, contudo, apenas algumas das 

áreas e questões:  

 Brincadeira e lazer 

1. Na minha terra/na minha freguesia ou bairro existem sítios para brincar (como parques infantis), fazer jogos ou praticar desporto. 

2. Quando eu vou ao parque infantil, as pessoas adultas da minha família, que me acompanham, brincam comigo. 

4. Depois da escolinha, a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim brinca(m) ou faz(em) jogos comigo. 

5. No fim de semana, a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim brincam ou fazem jogos comigo. 

6. No fim de semana, vou com a minha família passear, ao museu, comer fora ou outros sítios. 

7. Eu costumo brincar na praia, no campo ou no rio. 
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 A minha participação e cidadania 

1. O/a meu/minha professor/a costuma perguntar se eu gosto da escola. 

3. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim costumam perguntar-me o que quero fazer no fim de semana. 

4. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim costumam perguntar-me onde quero ir passear ou ir de férias. 

4. Eu costumo ajudar a minha família a cozinhar ou fazer outras tarefas. 

5. Eu já ouvi falar sobre os direitos das crianças pela minha família, na escola ou na televisão.  

 

 A minha segurança e proteção 

1. Na escola, eu nunca tenho medo que outras crianças me possam fazer mal. 

2. Quando eu tenho medo de alguma coisa costumo falar com a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim. 
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 4.2. Dinâmica de grupo com base numa história 

Esta dinâmica poderá ser utilizada com crianças mais pequenas e deve ter subjacente temas muito concretos: brincar; sentir-se em segurança; participar na 

escola. 

Para a dinamização dessa discussão deverá haver sempre a figura de uma pessoa que: 

i) Conta a história 

ii) Lança a discussão ao grupo 

iii) Recolha e regista as opiniões. Este registo de opiniões pode usar também uma sinalética em cartão (cores vermelha, amarela e verde), em número 

suficiente para todas as crianças e jovens que participarem na discussão de grupo. 

 

A história: 

Max gosta imenso de viajar com a sua família e de visitar sítios fantásticos. Um dia foram ao reino do KIKIRIKIKI. Como se espera, pelo próprio nome, 

KIKIRIKIKI é um reino onde apenas vivem galos, galinhas, pintainhas e pintainhos. KIKIRIKIKI era um reino verde, onde os mais pequenos podiam andar à 

vontade, brincar na relva verde e saltar por entre as flores do campo. Um dia, porém, abateu-se sobre o reino de KIKIRIKIKI uma imensa escuridão vinda 

não se sabe de onde. Com medo toda a bicharada de 2 patas se resguardou durante dias no galinheiro. O galo maior convocou, então, todas as 

galinhas e galos do reino para uma reunião para discutirem o problema e encontrarem algumas soluções mas pequenitos e pequenitas não foram 

chamadas. 
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Debate 

 Acham bem que os pintainhos e as pintainhas não tivesse sido chamados/as a participar? (Usar a sinalética: quem acha bem, levanta o 

verde; quem acha mal, levanta o vermelho; quem não acham bem nem mal, levanta o amarelo. Nesse caso é importante anotar quantas 

crianças concordam / discordam).   

 E vocês? Acham que quando há decisões importantes vos fazem perguntas para saber a vossa opinião) (Usar a sinalética)? E onde é que 

isso acontece mais vezes: na família, na escola…? 

 O que acham da brincadeira no reino do KIKIRIKIKI? Acham que também têm tempo para brincar como gostariam? Onde é que brincam 

mais? E com a família – onde é que vão brincar e como brincam…O que acham que poderiam ser feito para haver mais sítios / tempo para 

brincar. 

 Perguntas podem ir sendo adaptadas para as questões da segurança, por exemplo.  

 


