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Dados Pessoais da Criança/do Jovem 

Género:   M            F Idade: ______ anos 

Data de preenchimento da EPR-C: __/__/__ 

Reside:                     Casa Própria                 Com Familiares                 Lar 

Região: Norte        Centro       Lisboa        Alentejo       Algarve       Madeira       Açores                    

Escola que frequenta:                   Ensino Regular                   Educação Especial 

                                                      Nenhuma                            Formação Profissional 

Ano de escolaridade que frequenta: ______ ano 

Diagnóstico: DID          Baixa Visão              Cegueira           Surdez Severa  

Surdez Profunda          Motora Grave               Autismo  

Se tem DID, especifique: Ligeira        Moderada          Severa          Profunda 

Forma de deslocação para a escola/formação: 

Medidas do DL n.º 54/2018, de 6 de julho implementadas: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Plano Individual de Transição para a Vida Pós-Escolar (PIT): Sim             Não 

Se tem PIT, especifique: Área laboral do PIT: __________________________________ 
                                        Local da atividade laboral: _____________________________ 
                                        Horas na atividade laboral: ____________________________ 

 

Informações do Cuidador 1 

Género:   M            F 

Relação com a criança/o jovem:  Familiar        Grau de parentesco: _________________ 

              Técnico        Função que desempenha: _____________ 

Habilitações literárias:  

1.º Ciclo                       2.º Ciclo                      3.º Ciclo                  Ensino Secundário 

Bacharelato                 Licenciatura                Mestrado                 Doutoramento                                    

Idade: ______ anos Data de preenchimento da EPR-C: __/__/__ 

 

 Informações do Cuidador 2 

Género:   M            F 

Relação com a criança/o jovem:  Familiar        Grau de parentesco: _________________ 

              Técnico        Função que desempenha: _____________ 

Habilitações literárias:  

1.º Ciclo                       2.º Ciclo                      3.º Ciclo                  Ensino Secundário 

Bacharelato                 Licenciatura                Mestrado                 Doutoramento                                    

Idade: ______ anos Data de preenchimento da EPR-C: __/__/__ 
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Domínio: Desenvolvimento Pessoal 

O Desenvolvimento Pessoal é sobre a tua escola/formação, as coisas que tu fazes, 
o que tu aprendes e o teu tempo livre. Antes de responderes às perguntas, pensa no 
seguinte:  

O que tens aprendido na 
escola/formação? 

Quais são os teus passatempos 
preferidos? 

Podes encontrar a informação que 
precisas através do computador, do 
jornal ou da biblioteca?   

Quais são as coisas que tu gostas de 
fazer?  

O que queres aprender a fazer? 

Observações: 

 

Questionário 
1. Como fazes as atividades da tua vida diária (e.g., comer, levantar/deitar, utilizar 

a casa de banho, vestir/despir…)? 
 

Sozinha(o)               Com ajuda               Não consigo fazer sozinha(o) 

  

2. Como fazes as atividades úteis no teu dia-a-dia (e.g., preparar pequenas 
refeições, arrumar a casa, passear, utilizar os meios de transporte, tomar 
medicação…)?   

 
Sozinha(o)               Com ajuda               Não consigo fazer sozinha(o)    

 

3. Tens oportunidade de mostrar o que sabes fazer (e.g., casa, escola, 
formação…)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

4. Tens acesso à informação que te interessa (e.g., jornais, revistas, internet, 
bibliotecas…)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca  

 

5. Utilizas tecnologias de apoio (e.g., computador, telemóvel, jogos eletrónicos, 
calculadora…)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. Pertences a algum grupo que te permite aprender e crescer (e.g., futebol, 
escuteiros, catequese)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

Autorrelato 
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Domínio: Autodeterminação 

A Autodeterminação é sobre fazer escolhas, tomar decisões e dizer o que pensas. 
Antes de responderes às perguntas, pensa no seguinte: 

Tens oportunidade para tomar as tuas 
próprias decisões? Sobre o quê? 

Que decisões sobre ti são feitas por 
outras pessoas? 

Se não concordares com as outras 
pessoas, como fazes? 

Tens oportunidade de escolher o que 
gostas (e.g., roupas, sapatos, cabelo…)? 

Observações: 

 

Questionário 
1. Podes escolher as coisas que tu gostas (e.g., o que vestir, o que comer, onde 

ir…)? 
 

Sempre                      Às vezes                      Nunca  
 

2. Quando tens oportunidade, tu decides sozinho (e.g., o que queres para o teu 
aniversário, o que queres comer ao pequeno almoço, o que queres fazer na 
escola/formação)?  

 
Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

3. Se não concordares, podes dizer não? 
 

   
Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

4. As pessoas ouvem-te quando tu dizes que não concordas? 
 

 
Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

5. Tu és envolvido nas decisões sobre a tua vida (e.g., a escola/formação onde 
estás, o clube que queres, o médico onde vais)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. Podes dar a tua opinião (e.g., o que preferes fazer, o que vestir, o que comer, 
onde ir…)? 

  
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 
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Domínio: Relações Interpessoais 

As Relações Interpessoais são sobre a família, os amigos, as pessoas que tu 
conheces e as pessoas que te ajudam. Antes de responderes às perguntas, pensa 
no seguinte: 

Quem faz parte da tua família? O que é 

que vocês fazem?  

Quem são os teus amigos? O que é que 
vocês fazem?  

Se tu tiveres um problema, a quem 
contas? 

Quem cuida bem de ti? 

Observações: 

 

 

 

Questionário 
1. Tens amigos? 

 
 

Muitos (5+)                     Alguns (2-4)                     Poucos (0-1) 
 

2. Tens um amigo especial com quem podes sempre contar?  
  

 
Sim                             Às vezes                             Não 

 

3. Quantas vezes estás com os teus amigos (e.g., sair, jogar, conversar…)? 
  

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

4. Tens uma boa relação com os teus pais? 
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 
 

5. Quantas vezes estás com a tua família (e.g., irmãos, avós, tios…)? 
 
        

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 
 

6. Se tu tiveres um problema, há alguém que te pode ajudar? 
 
  

Sim                             Às vezes                             Não 
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Domínio: Inclusão Social 

A Inclusão Social é sobre fazer parte de um grupo, da tua comunidade e não estares 
excluído. Antes de responderes às perguntas, pensa no seguinte: 

Participas nas atividades da tua 
comunidade?  

Conheces o nome das pessoas da tua 
comunidade (e.g., vizinhos, 
comerciantes…)? 

Aprendes coisas com outras pessoas 
(e.g., cantar, dançar…)?  

Ajudas outras pessoas? 

Observações: 

 

Questionário 
1. Conversas com as pessoas que vivem perto de ti? 

 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 
 

2. Quantas pessoas da tua comunidade conheces pelo nome? 
 
 

Muitos (5+)                     Alguns (2-4)                     Poucos (0-1) 
 

3. Frequentas os locais da comunidade onde vives (e.g., café, supermercado, 
parque, loja, cabeleireiro, cinema, igreja, locais desportivos…)? 

 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 
 

4. Ajudas os outros quando eles precisam da tua ajuda (e.g., dar um recado, fazer 
compras, voluntariado…)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. As pessoas que conheces fazem coisas contigo (e.g., levar-te à 
escola/formação, partilhar objetos, brincar/jogar…)? 
 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. Fazes coisas nos locais da comunidade onde vives (e.g., no parque, na 
biblioteca, no clube…)? 
 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 
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Domínio: Direitos 

Os Direitos são sobre as regras da vida, assegurando que estás protegido e és 
capaz de dizer o que pensas. Antes de responderes às perguntas, pensa no 
seguinte: 

Conheces os direitos que as crianças/os 
jovens têm? Podes dizer alguns? 

As pessoas ouvem-te quando tu contas 
alguma coisa? 

Se fosses castigada(o) por uma coisa 
que tu não tivesses feito, o que farias? 

O que significa para ti a palavra 
respeito?  

Observações: 

 

 

Questionário 
1. Podes ter um animal de estimação, se quiseres? 

 
 

Sim                             Talvez                             Não 

 

2. És tratado(a) da mesma forma que os teus colegas (e.g., os mesmos castigos e 
as mesmas recompensas)?   
 

Sim                             Às vezes                             Não 

  

3. As pessoas respondem sempre às perguntas que tu fazes?   
 
  

Sim                             Às vezes                             Não 

 

4. Se cometeres um erro, tens oportunidade de o corrigir sozinha(o)?  
 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. Tens oportunidade de participar ativamente num grupo?  
 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. As outras pessoas tratam-te com respeito?   
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 
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Domínio: Bem-Estar Emocional 

O Bem-Estar Emocional é sobre como te sentes e o que pensas sobre ti próprio(a). 
Antes de responderes às perguntas, pensa no seguinte: 

Como te sentes na maior parte do 
tempo? 

Estás preocupada(o) com alguma coisa? 
Sobre o quê?   

Se tens medo ou alguma preocupação, a 
quem contas? 

Que coisas fazes bem? Que coisas não 
fazes tão bem? 

Observações: 

 

 

Questionário 
1. Sentes-te protegida(o) e segura(o) no teu dia-a-dia? 

 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

2. A tua vida em casa e na escola/formação é estável?  
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 

 

3. Mostras que gostas de alguém? 
 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

4. Mostras o que sentes às outras pessoas? 
 
  

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. És uma pessoa feliz? 
 
    

Sim                             Às vezes                             Não 

 

6. Estás satisfeita(o) com a tua vida?   
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 
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Domínio: Bem-Estar Físico 

O Bem-Estar Físico é sobre a tua saúde, o cuidado que recebes quando tens dores 
ou estás doente e como te divertes. Antes de responderes às perguntas, pensa no 
seguinte: 

Praticas exercício físico? Que desportos 
praticas?  

Comes alimentos saudáveis e cuidas do 
teu peso? 

O que fazes no teu tempo livre? 

O que fazes quando estás doente ou 
com dores? 

Observações: 

 

 

Questionário 
1. Como está a tua saúde em geral? Como te sentes? 

 
Boa                       Razoável                       Má/doente 

 

2. Comes alimentos que te fazem bem (e.g., fruta, legumes, não comer muitos 
doces…)? 

Sempre                     Às vezes                      Nunca 

 

3. Praticas exercício físico (e.g., natação, futebol…)? 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

4. Tens tempo para descansar e te divertires? 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. Tens medo de ser magoada(o) ou teres dores? 
  

                      Nunca                      Às vezes                      Frequentemente                     

 

6. Como te sentes quando acordas? 
 

Bem desperta(o)                  Um pouco cansada(o)                  Cansada(o) 

 

7. Tens acesso à tecnologia de apoio de que precisas (e.g., óculos, cadeira de 
rodas…)? 

    
Sempre/Não se aplica                             Às vezes                             Nunca 

 

8. Tens acesso aos cuidados de saúde (e.g., médico) quando estás ferida(o) ou 
tens dores? 

Sempre                             Às vezes                             Nunca 
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Domínio: Bem-Estar Material 

O Bem-Estar Material é sobre o dinheiro que te dão ou que ganhas com as tarefas 
que fazes para os outros, teres bens materiais e um lugar teu em casa. Antes de 
responderes às perguntas, pensa no seguinte: 

Costumas andar com dinheiro? O que 
fazes com ele? 

Quais são as coisas materiais mais 
importantes que tu tens? 

Tens coisas que são só tuas? 

Para onde vais se precisares de estar 
sozinho? 

Observações: 

 

 

 

Questionário 
1. Tens o que precisas? 

 
 

Sempre                            Às vezes                             Nunca 

 

2. Tens dinheiro para comprar coisas para ti? 
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

3. Recebes um presente especial, sem contares?  
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

4. No lugar onde vives há bens materiais (e.g., livros, brinquedos, jogos, rádio, 
televisão, aparelhagem de som, computador…)? 

 
Muitos (5+)                     Alguns (2-4)                     Poucos (0-1) 

 

5. Tens coisas que são só tuas (e.g., diário, telemóvel…)?  
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 

 

6. Tens um espaço só teu (e.g., quarto, casa da árvore…)?  
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 
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Importância e Satisfação relativa aos Domínios  

(Preenchido somente no autorrelato, pela própria criança ou jovem) 

1. Ordena os domínios de qualidade de vida, de acordo com a importância que 
têm na tua vida (O 1 é o domínio mais importante e o 8 é o domínio menos 
importante).  

 

 

2. Diz qual é a tua satisfação com cada um dos seguintes domínios?  

 

Desenvolvimento Pessoal 
(o que aprendes; as tuas competências pessoais/o que sabes) 

 

Autodeterminação 
(fazer as tuas escolhas; decidir por ti próprio; escolher como queres que seja a tua vida) 

 

Relações Interpessoais 
(ter amigos; relações com a família; apoios/ajuda que recebes dos outros) 

 

Inclusão Social 
(participar na tua comunidade; ir aos mesmos lugares que os outros vão)   

 

Direitos 
(ser tratado com respeito; ser considerado igual aos outros; ver as tuas opiniões 

respeitadas)  

 

Bem-Estar Emocional 
(estar satisfeito; ser feliz; não ter medo) 

 

Bem-Estar Físico 
(ter saúde; fazer uma boa alimentação; praticar desportos) 

 

Bem-Estar Material 
(ter dinheiro; comprar o que precisas; ter coisas só tuas) 

 

 
Muito 

satisfeito 

Nem 
muito/nem 

pouco 

satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Desenvolvimento Pessoal 
(o que aprendes; as tuas competências pessoais/o 

que sabes) 

   

Autodeterminação 
(fazer as tuas escolhas; decidir por ti próprio; 
escolher como queres que seja a tua vida) 

   

Relações Interpessoais 
(ter amigos; relações com a família; apoios/ajuda 

que recebes dos outros) 

   

Inclusão Social 
(participar na tua comunidade; ir aos mesmos 

lugares que os outros vão)   

   

Direitos 
(ser tratado com respeito; ser considerado igual aos 

outros; ver as tuas opiniões respeitadas)  

   

Bem-Estar Emocional 
(estar satisfeito; ser feliz; não ter medo) 

   

Bem-Estar Físico 
(ter saúde; fazer uma boa alimentação; praticar 

desportos) 

   

Bem-Estar Material 
(ter dinheiro; comprar o que precisas; ter coisas só 

tuas) 
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Domínio: Desenvolvimento Pessoal 

O Desenvolvimento Pessoal está relacionado com a escola/formação, as coisas que 
a criança/o jovem faz, o que ela/ele aprende e o seu tempo livre. Antes de 
responder às questões, pense no seguinte: 

Que tipo de conteúdos tem a criança/o 

jovem aprendido na escola/formação? 

Quais são os passatempos preferidos 
da/do criança/jovem? 

Ela/ele pode encontrar a informação 
que precisa através do computador, do 
jornal ou da biblioteca?   

Quais são as coisas que ela/ele gosta 
de fazer?  

O que ela/ele quer aprender a fazer? 

Observações: 

 

 
Questionário 

1. De que modo a criança/o jovem realiza as atividades de vida diária (e.g., comer, 
levantar/deitar, utilizar a casa de banho, vestir/despir…)? 

 
 Sozinha(o)               Com ajuda               Não consegue fazer sozinha(o) 

 

2. De que modo a criança/o jovem realiza as atividades úteis no dia-a-dia (e.g., 
preparar pequenas refeições, arrumar a casa, passear, utilizar os meios de 
transporte, tomar medicação…)?   

 
Sozinha(o)               Com ajuda               Não consegue fazer sozinha(o) 

 

3. A criança/o jovem tem oportunidade de mostrar o que sabe fazer (e.g., casa, 
escola, formação)? 
 

Frequentemente                        Às vezes                          Nunca 
 

4. A criança/o jovem tem acesso à informação que lhe interessa (e.g., jornais, 
revistas, internet, bibliotecas…)? 

 
Frequentemente                        Às vezes                          Nunca 

 

5. A criança/o jovem utiliza tecnologias de apoio (e.g., computador, telemóvel, 
jogos eletrónicos, calculadora…)? 
 

Frequentemente                        Às vezes                          Nunca  
 

6. A criança/o jovem pertence a algum grupo que lhe permite aprender e crescer 
(e.g., escuteiros, futebol, catequese)? 
 
 

Frequentemente                        Às vezes                          Nunca 

Relato dos Cuidadores 
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Domínio: Autodeterminação 

A Autodeterminação está relacionada com fazer escolhas, tomar as próprias 
decisões e dizer o que a criança/o jovem pensa. Antes de responder às questões, 
pense no seguinte: 

A criança/o jovem tem oportunidade para 
tomar as suas próprias decisões? Sobre 
o quê? 

Que decisões sobre o indivíduo são 
efetuadas por outras pessoas? 

Se a criança/o jovem não concordar com 
os outros, como é que ela/ele faz? 

A criança/o jovem tem oportunidade para 
escolher o que gosta (e.g., roupas, 
sapatos, cabelo…)? 

Observações: 

 

 
Questionário 

1. A criança/o jovem pode escolher as coisas que gosta (e.g., o que vestir, o que 
comer, onde ir…)? 
 
 

Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

2. Quando tem oportunidade, a criança/o jovem decide sozinha(o) (e.g., o que 
quer receber no aniversário, o que quer comer ao pequeno almoço, que 
conteúdos aprender na escola/formação)?  

 
Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

3. Se não concordar, a criança/o jovem pode dizer não? 
 
 

Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

4. As pessoas ouvem a criança/o jovem quando ela/ele diz que não concorda? 
          

 
Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

5. A criança/o jovem é envolvido nas decisões sobre a sua vida (e.g., a 
escola/formação que frequenta, o clube que quer, o médico a que vai)? 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. A criança/o jovem pode expressar a sua opinião (e.g., o que prefere fazer, o 
que vestir, o que comer, onde ir…)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 
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Domínio: Relações Interpessoais 

As Relações Interpessoais estão relacionadas com a família, os amigos, as pessoas 
que a criança/o jovem conhece e as pessoas que lhe prestam ajuda. Antes de 
responder às questões, pense no seguinte: 

Quem faz parte da família da criança/do 
jovem? O que é que fazem em conjunto?  

Quem são os amigos da criança/do 
jovem? O que é que fazem em conjunto?  

Se a criança/o jovem tiver um problema, 
a quem conta? 

Quem cuida bem da criança/do jovem? 

Observações: 

 

 

Questionário 
1. A criança/o jovem tem amigos? 

 
 

Muitos (5+)                     Alguns (2-4)                     Poucos (0-1) 

 

2. A criança/o jovem tem um amigo especial com quem pode sempre contar?  
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 

 

3. Quantas vezes está a criança/o jovem com os seus amigos (e.g., sair, jogar, 
conversar…)? 
 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

4. A criança/o jovem tem uma boa relação com os seus pais? 
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

5. Quantas vezes está a criança/o jovem com a sua família (e.g., irmãos, avós, 
tios…)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. Se a criança/o jovem tiver um problema, há alguém que pode ajudar? 
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 
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Domínio: Inclusão Social 

A Inclusão Social está relacionada com fazer parte de um grupo, da comunidade e 
não estar excluído. Antes de responder às questões, pense no seguinte: 

A criança/o jovem participa nas 
atividades da sua comunidade?  

A criança/o jovem conhece o nome das 
pessoas da sua comunidade (e.g., 
vizinhos, comerciantes…)? 

A criança/o jovem aprende coisas com 
outras pessoas (e.g., cantar, dançar…)?  

A criança/o jovem ajuda outras pessoas? 

Observações: 

 

 

Questionário 
1. A criança/o jovem conversa com as pessoas que vivem perto dela/dele? 

 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

2. Quantas pessoas da comunidade é que a criança/o jovem conhece pelo nome? 
 

 
Muitos (5+)                     Alguns (2-4)                     Poucos (0-1) 

 

3. A criança/o jovem frequenta os locais da comunidade onde vive (e.g., café, 
supermercado, parque, loja, cabeleireiro, cinema, igreja, locais desportivos…)? 

 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca                                                  

 

4. A criança/o jovem ajuda os outros quando eles precisam de ajuda (e.g., dar um 
recado, fazer compras, voluntariado…)? 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. As pessoas que conhecem a criança/o jovem fazem atividades com ela/ele 
(e.g., levar-te à escola/formação, partilhar objetos, brincar/jogar…)? 
 

 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. A criança/o jovem realiza atividades nos locais da comunidade onde vive (e.g., 
no parque, na biblioteca, no clube…)? 
 

 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 
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Domínio: Direitos 

Os Direitos estão relacionados com as regras da vida, assegurando que a criança/o 
jovem está protegida(o) e é capaz de dizer o que pensa. Antes de responder às 
questões, pense no seguinte: 

A criança/o jovem conhece os seus 
direitos? Pode referir alguns desses 
direitos? 

As pessoas ouvem a criança/o jovem 
quando ela/ele conta alguma coisa? 

Se fosse castigada(o) por uma coisa que 
não tivesse feito, o que faria a criança/o 
jovem? 

O que significa a palavra respeito para a 
criança/o jovem? 

Observações: 
 

 

 

Questionário 
1. A criança/o jovem pode ter um animal de estimação, se quiser? 

 
 

Sim                             Talvez                             Não 

 

2. A criança/o jovem é tratado(a) da mesma forma que os seus colegas (e.g., os 
mesmos castigos e as mesmas recompensas)?   
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

3. As pessoas respondem sempre às perguntas que a criança/o jovem faz?   
 

        
Sim                             Às vezes                             Não 

 

4. Se a criança/o jovem cometer um erro, tem oportunidade de o corrigir 
sozinha(o)?  

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. A criança/o jovem tem oportunidade de participar ativamente num grupo?  
 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

6. As outras pessoas tratam a criança/o jovem com respeito?   
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 
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Domínio: Bem-Estar Emocional 

O Bem-Estar Emocional está relacionado com a forma como a criança/o jovem se 
sente e o que pensa sobre si própria(o). Antes de responder às questões, pense no 
seguinte: 

Como é que a criança/o jovem se sente 
na maior parte do tempo? 

A criança/o jovem está preocupada(o) 
com alguma coisa? Sobre o quê?   

Se tem medo ou alguma preocupação, a 
quem ela/ele conta? 

Que coisas faz a criança/o jovem bem? 
Que coisas não faz tão bem? 

Observações: 

 

 

Questionário 
1. A criança/o jovem sente-se protegida(o) e segura(o) no dia-a-dia? 

 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

2. A vida da criança/do jovem em casa e na escola/formação é estável?  
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 

 

3. A criança/o jovem mostra que gosta de alguém? 
 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

4. A criança/o jovem mostra os seus sentimentos às outras pessoas? 
 

 
Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. A criança/o jovem é uma pessoa feliz? 
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 

 

6. A criança/o jovem está satisfeita(o) com a sua vida?   
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 
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Domínio: Bem-Estar Físico 

O Bem-Estar Físico está relacionado com a saúde, o cuidado que a criança/o jovem 
recebe quando tem dores ou está doente e como se diverte. Antes de responder às 
questões, pense no seguinte: 

A criança/o jovem pratica exercício 
físico? Que desportos pratica?  

A criança/o jovem come alimentos 
saudáveis e cuida do seu peso? 

O que é que a criança/o jovem faz nos 
tempos livres? 

O que é que a criança/o jovem faz 
quando está doente ou com dores? 

Observações: 

 
Questionário 

1. No geral, como avalia a saúde da criança/do jovem? 
 

Boa                       Razoável                       Má/doente 

 

2. A criança/o jovem come alimentos que lhe fazem bem (e.g., fruta, legumes, não 
comer muitos doces…)? 

 
Sempre                      Às vezes                      Nunca 

 

3. A criança/o jovem pratica exercício físico (e.g., natação, futebol…)? 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

4. A criança/o jovem tem tempo para descansar e se divertir? 
 

Frequentemente                      Às vezes                      Nunca 

 

5. A criança/o jovem tem medo de ser magoada(o) ou ter dores? 
 

                      Nunca                      Às vezes                      Frequentemente                     

 

6. Como se sente a criança/o jovem quando acorda? 
 

Bem desperta(o)                  Um pouco cansada(o)                  Cansada(o) 

 
7. A criança/o jovem tem acesso à tecnologia de apoio de que precisa (e.g., 

óculos, cadeira de rodas…)? 
    

Sempre/Não se aplica                             Às vezes                             Nunca 

 
8. A criança/o jovem tem acesso aos cuidados de saúde quando está ferida(o) ou 

tem dores? 
Sempre                             Às vezes                             Nunca 
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Domínio: Bem-Estar Material 

O Bem-Estar Material está relacionado com o dinheiro que dão à criança/ao jovem 
ou que ela/ele ganha com as tarefas que faz para os outros, ter bens materiais e um 
lugar seu em casa. Antes de responder às questões, pense no seguinte: 

A criança/o jovem costuma andar com 
dinheiro? O que faz com o dinheiro? 

Quais são os bens materiais mais 
importantes que a criança/o jovem tem? 

A criança/o jovem tem pertences que 
são só dela/dele? 

Para onde é que a criança/o jovem vai 
se precisar de estar sozinho? 

Observações: 

 

Questionário 
1. A criança/o jovem tem o que precisa? 

 
 

Sempre                            Às vezes                             Nunca 

 

2. A criança/o jovem tem dinheiro para comprar bens pessoais? 
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

3. A criança/o jovem recebe um presente especial, sem contar?  
 
 

Sim                             Às vezes                             Não 

 

4. No local onde vive a criança/o jovem existem bens materiais (e.g., livros, 
brinquedos, jogos, rádio, televisão, aparelhagem de som, computador…)? 
 

Muitos (5+)                     Alguns (2-4)                     Poucos (0-1) 

 

5. A criança/o jovem tem bens pessoais (e.g., diário, telemóvel…)?  
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 

 

6. A criança/o jovem tem um espaço só dela/dele (e.g., quarto, casa da árvore…)?  
 

 
Sim                             Às vezes                             Não 
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Escala Pessoal de Resultados  
Crianças e Jovens 

Folha de Perfil 
Informações do Entrevistador 

 

Motivo da avaliação: 

Profissão: Contacto: 

 

Nome do entrevistador: ___________________________________________ 

Data da avaliação: ___/___/___ 

1 Antes da entrevista, o entrevistador deve completar os dados de identificação da 

criança/do jovem no Formulário de Registo. 

2 Ao longo da entrevista, e baseados nos estudos de Loon e colaboradores (2008), 

os itens classificados de “frequentemente”, correspondem a um comportamento 

observado diariamente; “às vezes”, equivale a uma/duas vezes por semana; 

“nunca”, significa que o comportamento não é observado (nem uma única vez). 

Por outro lado, os itens com a opção “muitos”, referem-se a mais de cinco; 

“alguns”, entre dois a quatro; “poucos” varia entre um e zero.  

3 Todos os itens da escala devem ser cotados. 

4 Cotação: O entrevistador deve transferir a pontuação de cada item (3 = opção 

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

• A pontuação de cada item é registada na respetiva quadrícula da folha de 

perfil, (e.g., Desenvolvimento Pessoal, o Item 1 é cotado com 3, 2 ou 1);  

• A pontuação dos itens é somada para indicar a pontuação total do 

respetivo domínio; 

• A pontuação dos fatores é obtida através do somatório dos respetivos 

domínios: independência (Desenvolvimento Pessoal + Autodeterminação), 

Participação Social (Relações Interpessoais + Inclusão Social + Direitos), 

Bem-Estar (Bem-Estar Emocional + Bem-Estar Físico + Bem-Estar 

Material);  

• A pontuação dos três fatores é somada para se calcular os índices de QV 

do autorrelato e do relato dos cuidadores (Independência + Participação 

Social + Bem-Estar). 
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Autorrelato 

Relato dos Cuidadores 

Cuidador 1 Cuidador 2 

Fator Domínio Item Pontuação Pontuação Pontuação 

Independência 

Desenvolvimento 
Pessoal 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
Total    

Autodeterminação 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
Total    

Total do Fator da Independência    

Fator Domínio Item Pontuação Pontuação Pontuação 

Participação 
Social 

Relações 
Interpessoais 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
Total    

Inclusão  
Social 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
Total    

Direitos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
Total    

Total do Fator da Participação Social    

Item Domínio Item Pontuação Pontuação Pontuação 

Bem-Estar 

Bem-Estar  
Emocional 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
Total    

Bem-Estar  
Físico 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
Total    

Bem-Estar  
Material 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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Total    

Total do Fator do Bem-Estar    

Índices de QV  
 

Índice do Autorrelato  

Índice do Relato do Cuidador 1  

Índice do Relato do Cuidador 2  

 


