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 1. Introdução  

Este questionário dirige-se a jovens com idades entre os 13 e os 18 anos. Este questionário é parte 

integrante de um pacote de instrumentos elaborados 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. 

Nesta fase de construção do Plano local de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens o 

objectivo os/as contribuam para o diagnóstico.  

Tendo em conta o tipo de questões que compôem este questionário, ele pode ser também usado 

como ferramenta para promover uma discussão de grupo (Ver Instrumento 6B).  

 

                                                           

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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3. Como aplicar o questionário 

Não se pretende que este questionário seja aplicado a amostras representativas da população juvenil dos concelhos onde o diagnóstico se está a realizar. 

Pretende-se, sim, envolver pessoas e entidades e abranger a maior parte das situações específicas que afetam os/as jovens em cada concelho. 

Há várias formas de lançar um questionário deste tipo, nomeadamente: 

i) Dirigido à população jovem, em geral. O que implica lançar o questionário online e fazer uma forte divulgação nas redes sociais e outros meios 

de comunicação utilizados pelas pessoas mais jovens. Com este processo não se controla o acesso ao instrumento. 

ii) Dirigido a jovens, através das escolas. Porquê as escolas? Porque é, certamente, a instituição que congrega a maior parte dos jovens no grupo 

etário que se pretende abranger. 

Só é possível lançar o questionário dirigido aos jovens se estiver garantido o seu envolvimento no processo de construção do Plano. A partir daí importa 

não esquecer que a aplicação dos questionários carece de autorização do Ministério da Educação que poderá ser garantido pela Comissão Nacional de 

Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. 

Seguidamente, a equipa que elabora o diagnóstico deve pensar nos seguintes aspetos: 

 Em concelhos onde há poucas crianças pode ser possível que o questionário seja respondido em todas as escolas, por todos os/as alunos/as do 

grupo etário em questão. 
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 No caso de ter que ser feita uma seleção das escolas (porque os recursos disponíveis versus o número de crianças /turmas / escolas torna 

impossível completar a tarefa em tempo útil) deve pensar-se em alguns critérios/estratégias, como por exemplo: 

o Pedir a colaboração de todas as escolas e aplicar o questionário em apenas uma turma de cada nível de ensino onde se encontram os/as jovens 

da faixa etária 13 – 18 anos. 

o Não ir a todas as escolas mas garantir a participação de: 

o  Escolas de zonas mais urbanas e de zonas mais rurais (caso tal faça sentido); 

o Turmas de curriculas alternativos;  

o Alunos/as de etnia cigana; 

o Alunos/as que vivem em contexto institucional; 

o Alunos/as do ensino especial; 

o Outras situações com expressão no concelho. 

 

O questionário é de auto aplicação. Pode ser usado em papel ou ser disponibilizado em formatio digital. 
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4. O questionário  

Olá!  

Estamos a preparar o Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens que vai servir para melhorar as condições de vida das crianças 

no concelho e pôr toda a gente a pensar sobre os teus direitos.  

Este questionário serve para conhecermos a tua opinião sobre alguns desses direitos – a forma como os vives e o que pensas sobre certos assuntos 

importantes.  

É muito importante que o preenchas. O questionário é anónimo – não tens que escrever o teu nome, em lado nenhum, apenas tens que ler com atenção 

cada uma das perguntas e colocar um X na resposta que achares ser mais certa: Completamente Verdade; Nem sempre; Não é verdade ou Não acontece; 

Não sei. Se quiseres podes fazer comentários na coluna do lado direito.  

Agradecemos muito a tua participação! 
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 Brincadeira e lazer 
Completamente 

verdade 
Nem 

sempre 

Não é verdade 
Ou  

Não acontece 
Não sei Podes deixar aqui os teus comentários 

1. Na minha terra/freguesia/bairro existem sítios públicos 
para estar com amigos e amigas da minha idade ou fazer 
jogos e desporto (por ex. parque para skates, biblioteca com 
atividades para adolescentes ou outros sítios). 

     

2. Eu frequento um clube de desporto.      

3. A minha família consegue pagar a mensalidade do clube 
de desporto. 

     

4. Eu tenho tempo suficiente para descansar e aproveitar o 
meu tempo livre. 

     

5. Onde eu moro, as crianças com deficiência usam os 
mesmos espaços que as outras crianças (por ex. Os parques 
infantis, clubes de desporto, etc.). 

     

6. Há sítios na minha terra/freguesia/bairro onde eu posso 
estar em contato com a natureza. 

     

7. Eu participo em programas ou atividades fora da escola.      

8. Eu costumo passar tempo com a(s) pessoa(s) que é /são 
responsável/eis por mim, durante os  fins  de semana. 

     

9. Eu gosto de passar tempo com com a(s) pessoa(s) que é 
/são responsável/eis por mim: ir ao cinema, ao teatro, ou 
fazer outras coisas. 

     

10. A(s) pessoa(s) que é /são responsável(eis) por mim 
costuma(m) ir ver-me praticar desporto ou acompanhar-me 
noutras atividades que eu faço. 
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 A minha participação e cidadania 
Completamente 

verdade 
Nem 

sempre 

Não é verdade 
Ou  

Não acontece 
Não sei Podes deixar aqui os teus comentários 

1. Eu já participei em grupos para discutir sobre o que há 
de bom na escola ou sobre as coisas que podem ser 
melhoradas. 

     

2. Os professores e professoras costumam perguntar-
nos, por exemplo, no final de cada semana, o que correu 
bem dentro das aulas e o que gostaríamos de fazer de 
maneira diferente. 

     

3. A(s) pessoa(s) que é(são) responsável(eis) por mim 
costuma(m) 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 sinto que posso falar com a(s) pessoa(s) que é(são) 
responsável(eis) por mim sobre quase tudo. 

     

6. Eu sinto que a(s) pessoa(s) que é(são) responsável(eis) 
me ouvem e têm em consideração as minhas opiniões. 

     

7. Eu participo em projetos na minha comunidade.      

8. Eu faço parte do Conselho de Jovens no meu 
município.  

     

9. A maior parte dos/as jovens que faz parte do 
Conselho tem boas notas na escola. 

     

10. O Conselho de Jovens também representa crianças 
com problemas ou dificuldades especiais. 
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11. Eu já dei a minha opinião em projetos ou atividades 
na Câmara Municipal.  

     

12. Eu já ouvi falar sobre os direitos das crianças e 
jovens na escola, televisão ou internet. 

     

13. Eu tenho acesso à internet e sinto-me ligado(a) ao 
que acontece fora da minha vizinhança. 

     

 

 A minha segurança e proteção 
Completamente 

verdade 
Nem 

sempre 

Não é verdade 
Ou  

Não acontece 
Não sei Podes deixar aqui os teus comentários 

1. Eu sinto-me seguro/a quando uso o autocarro ou 
outros transportes públicos. 

     

2. É seguro eu caminhar ou andar de bicicleta na rua.      

3. Na escola, eu nunca tenho medo que outras 
crianças/jovens me possam fazer mal. 

     

4. Na minha escola há muitas lutas entre 
crianças/jovens. 

     

5. Quando eu me sinto em perigo, eu sei a quem me 
dirigir para pedir ajuda. 

     

6. A minha mãe ou o meu pai já falaram comigo sobre 
como utilizar a internet. 

     

7. Eu sei que há riscos em utilizar a internet.      
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 A minha saúde 
Completamente 

verdade 
Nem 

sempre 

Não é verdade 
Ou  

Não acontece 
Não sei Podes deixar aqui os teus comentários 

1. A(s) pessoa(s) que é(são) responsável(eis) por mim 
sempre falaram comigo sobre o que tenho de fazer para 
ser saudável. 

     

2. Em minha casa temos uma alimentação saudável.      

3. Eu consigo controlar o que como, por exemplo, a 
quantidade de doces ou outros alimentos que não são 
saudáveis. 

     

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

     

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

     

6. No meu centro de saúde existe um atendimento 
especializado para adolescentes. 

     

7. Eu já fui ao médico/a sozinho.      

8. Eu tenho uma doença crónica ou outra condição para 
a qual preciso de tratamento constante. 

     

 

 

 

 

 



 

 
 

11 

 

 A minha educação 
Completamente 

verdade 
Nem 

sempre 

Não é verdade 
Ou  

Não acontece 
Não sei Podes deixar aqui os teus comentários 

1. Eu sempre gostei da escola.      

2. Eu sinto que na escola posso estudar o que me 
interessa. 

     

3. A pessoa que é minha encarregada de educação 
sempre me apoiou na escola. 

     

4. A pessoa que é minha encarregada de educação vai 
sempre às reuniões na escola. 

     

5. A minha mãe ou o meu pai costumam participar nas 
atividades que acontecem na escola. 

     

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

     

7. Os meus professores e professoras dão-me atenção 
suficiente quando eu preciso. 

     

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

     

9. Na minha escola, temos aulas sobre promoção de 
saúde. 

     

10. Na minha escola, temos aulas sobre educação 
sexual. 
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11. Na minha escola, fomos informados sobre os direitos 
das crianças. 

     

12. Os professores e professoras costumam envolver-
nos em decisões sobre a organização da escola. 

     

13. Na minha escola, há tempo suficiente de recreio 
para eu estar com os meus amigos. 

     

14. O meu tempo de escola e estudo é adequado.      

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

     

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

     

17. Os professores e professoras tratam todas as 
crianças/jovens da mesma maneira. 

     

18. Na minha escola, as crianças/jovens com deficiências 
são sempre respeitadas. 

     

19. Na minha comunidade, há uma biblioteca que eu 
costumo utilizar. 

     

20. Os/As professores/as nunca batem nos/as alunos/as.      

21. Os/As professores/as nunca gritam com os/as 
alunos/as. 
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22. Nas férias ou durante o tempo de escola, eu 
costuma trabalhar. 

     

23. O trabalho que eu faço não interfere com os meus 
estudos. 

     

24. O trabalho que eu faço não põe em risco a minha 
saúde ou segurança. 

     

 

 A minha vida pessoal 
 

Completamente 
verdade 

Nem 
sempre 

Não é verdade 
Ou  

Não acontece 
Não sei Podes deixar aqui os teus comentários 

1. A minha casa está sempre limpa.      

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

     

3. Eu sinto-me seguro(a) em casa.      

4. A(s) pessoa(s) que é(são) responsável(eis) por mim 

nunca me batem. 
     

5. A(s) pessoa(s) que é(são) responsável(eis) por mim 

nunca gritam comigo. 
     

6. Já tive uma situação onde outras/os jovens me 
bateram fora da escola. 

     

7. Nunca me ofereceram drogas na escola ou fora da 
escola. 

     

8. Eu já tive contato com o sistema de proteção de 
crianças e jovens em risco. 
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9. (responde a esta pergunta só se respondeste sim à 
pergunta 8)  
Eu gostei do acompanhamento dos/as profissionais 
do sistema de proteção de crianças e jovens em risco. 

     

10. (responde a esta pergunta só se respondeste sim à 
pergunta 8)  
O acompanhamento por parte de profissionais do 
sistema de proteção de crianças e jovens em risco 
ajudou-me realmente a melhorar a minha vida. 

     

11. (responde a esta pergunta só se respondeste sim à 
pergunta 8)  
Durante o acompanhamento dos/as profissionais do 
sistema de proteção de crianças e jovens em risco, eu 
fui sempre informado/a sobre o que estava a 
acontecer e pude dar sempre a minha opinião. 

     

 

Escreve aqui a tua idade: _______ anos 

Diz que nível de ensino frequentas: ______________ 

- Indica se és um rapaz             ou uma rapariga  


