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O que é Avaliado?  

A Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens (EPR-CJ) mede a Qualidade 

de Vida (QV) de crianças e jovens com dificuldades acrescidas no acesso ao currículo, 

baseada em indicadores específicos associados a oito domínios centrais, distribuídos 

por três fatores. Estes domínios e fatores são:  

 Desenvolvimento Pessoal e Autodeterminação (que refletem o fator da 

Independência);  

 Relações Interpessoais, Inclusão Social e Direitos (que refletem o fator da 

Participação Social);  

 Bem-Estar Emocional, Bem-Estar Físico e Bem-Estar Material (que 

refletem o fator do Bem-Estar).  

A EPR-CJ é a versão portuguesa da Personal Outcomes Scale for Children and 

Adolescents (POS-C; Claes, Mostert, Moonen, Van Loon, & Schalock, 2015). Os 

indicadores específicos de cada domínio de QV foram desenvolvidos com base no 

modelo de Schalock e Verdugo (2002). Os oito domínios subdividem-se em perguntas, 

dirigidas em primeira análise à criança ou jovem com dificuldades acrescidas no acesso 

ao currículo (Autorrelato) e, num segundo grupo de questões, à família e/ou profissionais 

(Relato dos Cuidadores). A EPR-CJ é apresentada com o formato tipo Likert com três 

opções.  

 

Procedimentos Gerais de Administração da Escala Pessoal de 

Resultados-Crianças e Jovens (EPR-CJ) 

1. Para as crianças com idades entre os 6 e os 12 anos só é utilizada a versão do 

Relato dos Cuidadores. Isto significa que esta parte da escala deve ser preenchida 

obrigatoriamente por dois cuidadores que conhecem bem o indivíduo avaliado. 

Existem duas opções para a cotação da segunda parte da EPR-CJ: (a) os 

cuidadores, em conjunto, discutem cada item e encontram um consenso sobre a 

pontuação ou (b) preencher dois Relatos dos Cuidadores independentes. O 

entrevistador insere estes valores na folha de perfil.   

2. Para os jovens com idades entre os 12 e os 18 anos deve ser utilizado o Autorrelato, 

através de entrevista ao próprio aluno. Se o indivíduo estiver nesta faixa etária, mas 

não consegue responder sozinho, então só deve ser usado o Relato dos 

Cuidadores.  

3. Recomenda-se a aplicação simultânea do Autorrelato (para os indivíduos com 

idades entre os 12 e os 18 anos) e o Relato dos Cuidadores. Esta metodologia de 



avaliação possibilita a recolha de perceções múltiplas. As perceções das crianças 

e jovens são únicas e os cuidadores fornecem informações valiosas sobre os 

diferentes contextos de vida onde cada indivíduo interage e participa.   

4. O preenchimento do Autorrelato e do Relato dos Cuidadores é independente.  Os 

inquiridos do Autorrelato não poderão estar no preenchimento do Relato dos 

Cuidadores. Se o cuidador inquirido for o entrevistador ou tiver de apoiar a criança 

ou jovem no preenchimento do Autorrelato, o mesmo deverá preencher 

previamente o Relato dos Cuidadores.  

5. Cada entrevista deve ter lugar num local confortável para o entrevistado, devendo 

ser sempre assegurada a privacidade e a confidencialidade. A entrevista deve 

começar depois da criança ou jovem e do entrevistador se conhecerem. Este 

período de ‘pré-entrevista’ pode ser utilizado para debater tópicos (e.g., os amigos 

da pessoa, os passatempos ou a vida familiar) que são do interesse da criança ou 

jovem. Na entrevista pode-se mudar a ordem em que os domínios são avaliados, 

começando-se pelos domínios mais agradáveis ou menos stressantes para o aluno 

ou cuidador. 

6. Além da criança ou jovem, pode estar presente um adulto durante a avaliação da 

QV para auxiliar no esclarecimento dos itens. Se esse for o caso, a presença deste 

adulto deve-se concentrar em dar exemplos e ajudar a esclarecer as perguntas, 

NÃO podendo responder pelo aluno. Além disso, durante a entrevista o 

entrevistador deve-se concentrar na opinião da criança ou jovem. 

7. A comunicação do entrevistador deve ser clara para os inquiridos, bem como os 

objetivos da entrevista, garantindo que a EPR-CJ não é um teste e que não existem 

respostas certas ou erradas. 

8. Se o entrevistador observar que o inquirido sente dificuldades em responder a um 

determinado item, o melhor procedimento é seguir para o próximo item e voltar mais 

tarde para avaliar novamente a questão.  

9. O entrevistador deve confirmar as respostas com perguntas adicionais, 

especialmente quando não tem certeza de que foi dada a resposta adequada. No 

entanto, se persistirem dúvidas sobre a classificação do item, mesmo após terem 

sido efetuadas perguntas adicionais, o entrevistador deve selecionar a classificação 

mais baixa. 

10. Se na avaliação da QV o inquirido se sentir stressado ou pedir para sair, o melhor 

procedimento é dar ao aluno um período de descanso ou continuar a avaliação 

posteriormente. Lembre-se: a entrevista é do indivíduo. 

11. O entrevistador deve fazer um esforço para usar uma linguagem clara e simples, e 

verificar frequentemente se o inquirido percebe o que está a ser abordado. 



12. O campo das observações deve ser utilizado para assinalar comentários 

qualitativos acerca do que é importante para a vida da criança ou jovem, quais são 

os seus objetivos individuais, o que é necessário mudar para melhorar a sua QV e 

os apoios que recebe, bem como o sonho relativo a cada domínio da QV. O 

preenchimento das observações não é obrigatório, muito embora este campo 

constitua uma mais-valia para a elaboração do Programa Educativo Individual.   

 

Completar a Entrevista e a Folha de Perfil   

1. Antes da entrevista, o entrevistador deve completar os dados pessoais sobre a 

criança ou jovem, os cuidadores e o entrevistador, no respetivo formulário de 

registo. 

2. Depois da entrevista, o entrevistador deve transferir a pontuação de cada item 

(3=opção esquerda, 2=opção do meio e 1=opção da direita) para a folha de perfil, 

onde constam as instruções de cotação.  

 

Qualificações do Entrevistador 

A EPR-CJ deve ser aplicada por um profissional que tenha uma vasta experiência 

na Educação Especial e formação na administração, cotação e interpretação da 

avaliação comportamental. Este profissional deve dominar o constructo de QV, a sua 

filosofia e contextualização, bem como o enquadramento da sua avaliação, estando a 

par das investigações mais recentes na área. O entrevistador deve ainda compreender 

a importância do conceito de QV, quer na vida da criança ou jovem, quer nos serviços 

e apoios que lhe são prestados. Ao aplicar a escala, o entrevistador deve ser sensível 

às diferenças culturais e aos sentimentos da pessoa que está a fornecer as informações 

do Autorrelato ou do Relato dos Cuidadores. O entrevistador deve também estar 

consciente de que as respostas podem variar de acordo com as caraterísticas pessoais, 

as experiências anteriores e as circunstâncias de quem responde e de que, por vezes, 

são necessárias algumas adaptações no que diz respeito à língua falada e às técnicas 

da entrevista, tal como dar instruções ou utilizar sistemas de comunicação aumentativa 

e/ou suplementar. 

 

Formação do Entrevistador 

É essencial que o entrevistador tenha formação adequada sobre a administração, 

a pontuação e a interpretação da EPR-CJ. Este processo de formação envolve os 

seguintes conteúdos ministrados por um Master Trainer credenciado pela E-Qual da 

HoGent:      

1. Visão geral sobre o conceito e o significado da QV, apresentação do quadro 

conceptual e da importância da sua avaliação.   



2. Visão geral sobre a EPR-CJ, incluindo as duas versões da Escala (Autorrelato e 

Relato dos Cuidadores), o formato de resposta utilizado (escala de classificação 

Likert de 3 pontos) e as qualificações dos entrevistados e dos inquiridos.  

3. Familiaridade com os itens da escala e do seu significado.   

4. Procedimentos de administração da EPR-CJ.   

5. Instruções para a pontuação da escala.   

6. Realização de uma ou mais sessões práticas de aplicação da EPR-CJ. Cada 

entrevistador deve administrar a escala durante a formação. O entrevistador deve 

ser capaz de pontuar os itens da EPR-CJ e demonstrar que pode calcular 

pontuações brutas e totais e inserir os dados corretamente na folha de perfil.    

7. Demonstrar a validade da administração e pontuação. O Master Trainer dará o seu 

feedback sobre as sessões práticas de aplicação da EPR-CJ. 

 

Procedimentos de Administração do Autorrelato 

Instruções do Autorrelato 

1. O autorrelato só é preenchido, através de entrevista, para os jovens com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos. 

2. Os jovens que entendem o que lhes é lido devem identificar a sua opção de 

resposta. 

3. Para os jovens que necessitam que os itens lhes sejam explicados/clarificados, a 

classificação é efetuada com base na conversa com o indivíduo sobre o item. 

4. A criança ou jovem deve compreender claramente o objetivo da avaliação e que as 

informações obtidas através da EPR-CJ NÃO serão usadas para avaliar a sua 

capacidade ou a sua elegibilidade para os serviços da educação ou apoios, mas 

sim para fornecer informações sobre a sua QV e como a mesma poderá ser 

melhorada. 

5. Todos os itens desta versão da EPR-CJ são avaliados com base no autorrelato da 

criança ou jovem. Estes inquiridos poderão precisar de ser encorajados a avaliar 

cada item com incentivo verbal e reforço frequentes fornecidos pelo entrevistador 

durante a administração da escala. O entrevistador pode utilizar um sistema de 

comunicação aumentativa e/ou suplementar. Se estes procedimentos não forem 

suficientes, o entrevistador só pode aplicar a versão do Relato dos Cuidadores. 

 

Enquadramento da Avaliação 

A entrevista é realizada com o formato de uma conversa. O entrevistador deve 

solicitar à criança ou jovem que pense ‘no que é geralmente verdade sobre a sua vida’. 

Quem responde deve pensar nas circunstâncias e eventos gerais da vida e perceber 



que as mudanças transitórias ou temporárias não devem ser determinantes para as 

respostas dadas em cada item. 

  

Pré-Entrevista ‘Conhecer o Outro’ 

A criança ou jovem deve perceber claramente o que é avaliado pela EPR-CJ e 

que a informação obtida através da sua aplicação NÃO será usada para avaliar as suas 

capacidades ou a elegibilidade para os serviços de educação ou apoios, mas antes para 

fornecer informações à própria pessoa, família/pais, equipa e outros intervenientes, no 

sentido de melhorar a sua QV. A entrevista deve acontecer depois do entrevistador e da 

pessoa se ‘conhecerem’. Este período de ‘pré-entrevista’ pode ser utilizado para debater 

tópicos (e.g., atividades, amigos, passatempos, escola ou vida familiar) que são do 

interesse da criança ou jovem. Para tal, podem ser utilizados os tópicos que constam 

na apresentação de cada domínio de QV, registando-se no campo das observações, de 

forma descritiva, as perceções da criança ou jovem. 

 

Pontuação das Respostas 

1. Durante a entrevista, que decorre num formato de conversa, é efetuada a 

classificação de cada item da EPR-CJ. O item e as três potenciais respostas são 

apresentadas verbalmente ou com o sistema de comunicação aumentativa e/ou 

suplementar. Da mesma forma, as respostas da criança ou jovem podem ser 

selecionadas por um sistema de comunicação aumentativa e/ou suplementar. O 

entrevistador deve usar a comunicação mais apropriada a cada criança ou jovem 

para apresentar os itens e as três opções de resposta, maximizando a capacidade 

do indivíduo para responder por si mesmo.  

2. Poderá ser necessário que a criança ou jovem tenha de ser encorajada a responder, 

podendo (a) clarificarem-se as questões, através de exemplos, (b) dar-se mais 

tempo para que possa dar a sua resposta, (c) mudar a ordem das perguntas, 

deixando-se os itens mais difíceis para último, (d) confirmar as respostas dadas 

pelos inquiridos e (e) usar uma linguagem clara e simples, certificando-se que o 

indivíduo entrevistado realmente compreendeu a pergunta.   

3. No registo da opção selecionada pela criança ou jovem deve ser dada liberdade 

para poder assinalar com uma cruz (em cima da opção selecionada), rodear a 

resposta ou apontar (nesta situação, deve ser o entrevistador a assinalar). 

4. Todos os itens da escala devem ser cotados. Cada item é avaliado com base no 

autorrelato do inquirido. Quem responde deve compreender que não existem 

respostas certas ou erradas. A versão do Autorrelato leva aproximadamente uma 

hora a hora e meia a ser preenchida. 



5. O entrevistador deverá transferir as pontuações de cada item (3, 2 ou 1) para a 

folha de perfil, seguindo as instruções especificadas para calcular as pontuações 

dos domínios, dos fatores e dos índices de QV.     

 

Comentários Qualitativos 

O entrevistador deverá utilizar a secção dos comentários qualitativos 

(observações) para registar a opinião da criança ou jovem sobre o que é importante 

para a sua vida, quais são os seus objetivos pessoais, o que é necessário mudar para 

melhorar a sua QV e os apoios que recebe, assim como o sonho relativo a cada domínio 

da QV. 

 

Procedimentos de Administração do Relato dos Cuidadores 

Qualificações dos Inquiridos 

Devem ser inquiridos dois cuidadores quando se utiliza somente a versão do 

Relato dos Cuidadores. Estes podem ser a mãe, o pai, um familiar ou um profissional 

que trabalha ou apoia a criança ou o jovem que está a ser avaliado, conhecendo as 

suas experiências e circunstâncias atuais de vida.  

Os cuidadores devem conhecer a criança ou o jovem há pelo menos seis meses 

e ter oportunidade de observá-la(o) em diversos contextos de vida por um período 

substancial (6-12 meses). 

  

Enquadramento da Avaliação 

O entrevistador deve lembrar o cuidador para pensar sobre ‘como é geralmente a 

vida da criança ou jovem que está a ser avaliada(o)’. Quem responde deve pensar nas 

circunstâncias e eventos diários da vida e perceber que as mudanças transitórias ou 

temporárias que ocorrem não devem ser determinantes para as respostas dadas em 

cada item. 

 

Pré-Preenchimento 

Quem responde deve perceber claramente o que é avaliado na EPR-CJ e que a 

informação obtida através da escala NÃO será usada para avaliar as capacidades ou a 

elegibilidade da criança ou jovem para os serviços de educação e/ou apoios, mas antes 

fornecer informação para o próprio indivíduo, família/pais, equipa e outros 

intervenientes, no sentido de melhorar a sua QV. O período de ‘pré-preenchimento’ pode 

ser utilizado para debater tópicos (e.g., as atividades da escola, os passatempos, os 

desportos do indivíduo avaliado ou a vida familiar) que são do interesse da criança ou 

jovem. Para tal, podem ser utilizados os tópicos que constam na apresentação de cada 



domínio, registando-se no campo das observações, de forma descritiva, as perceções 

dos cuidadores. 

 

 Pontuação das Respostas 

1. Quando não é possível o preenchimento do Autorrelato, os cuidadores inquiridos 

podem ser entrevistados em conjunto ou separadamente, atribuindo uma 

pontuação a cada item da EPR-CJ (3, 2, ou 1). 

2. O relato dos cuidadores deve envolver, preferencialmente, duas pessoas que vivem 

ou trabalham com o aluno e que apresentem características diferentes (e.g., 

familiares e profissionais; técnicos com diferentes idades, funções ou habilitações 

literárias), devendo a família ter um papel ativo na avaliação da QV.  

3. Todos os itens da escala devem ser avaliados. Os cuidadores podem necessitar de 

esclarecimentos adicionais nalguns itens. Estes esclarecimentos são importantes e 

aceitáveis. 

4. O Relato dos Cuidadores pode ser autoadministrado ou, no caso do cuidador não 

saber ler, os itens e as três potenciais respostas podem ser lidas ao inquirido.  

5. No registo da opção selecionada pelo inquirido deve ser dada liberdade para poder 

assinalar com uma cruz, rodear a resposta ou apontar (nesta situação, deve ser o 

entrevistador a assinalar). 

6. Quem responde deve compreender que não existem respostas certas ou erradas, 

devendo-se centrar na QV da criança ou jovem. Os profissionais de educação 

devem realmente conhecer os domínios que contribuem para uma vida plena e 

interligada, para poderem pronunciar-se sobre todos os indicadores de QV. A 

versão do Relato dos Cuidadores leva aproximadamente uma hora a ser 

preenchida. 

 

Comentários Qualitativos 

O entrevistador deverá utilizar a secção dos comentários qualitativos 

(observações) para registar a opinião dos cuidadores sobre o que é importante para a 

vida da criança ou jovem, quais são os seus objetivos pessoais, o que é necessário 

mudar para melhorar a sua QV e os apoios que recebe, assim como o sonho relativo a 

cada domínio da QV. 

 


