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Caro(a) aluno(a),

Este questionário é sobre algumas coisas que tu fazes na 
vida quotidiana e como te sentes a respeito disso. Não há 
respostas certas ou erradas, apenas queremos saber o que tu 
fazes e como te sentes em relação a isso.

Este questionário é completamente anónimo e a tua parti-
cipação é voluntária.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorse-
ment of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held res-
ponsible for any use which may be made of the information contained therein.

O presente instrumento de autoavaliação foi desenvolvido no âmbito do proje-
to do programa Erasmus + “Metodologias e ferramentas inovadoras de educa-
ção escolar para garantir a inclusão social de jovens cuidadores” (EDY-CARE). 
O seu objetivo é dar, aos docentes e não docentes, um conjunto de perguntas 
exploratórias para identificar os jovens cuidadores e avaliar os impactos (posi-
tivos e /ou negativos) das atividades associadas à prestação dos cuidados, na 
sua realização escolar, frequência, interação com os colegas, etc. Questões le-
vantadas pelo questionário poderão posteriormente ser discutidas em conver-
sas individuais e ser o ponto de partida para a implementação de ações de 
apoio ao jovem cuidador, dentro e fora do contexto escolar.
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1. ÉS UMA RAPARIGA OU UM RAPAZ?

 Ē Rapaz

 Ē Rapariga

2. EM QUE ANO NASCESTE?

Todas as famílias são diferentes (por exemplo, nem todos vivemos com os dois pais; às vezes as 
pessoas vivem apenas com um deles, têm duas casas ou vivem com duas famílias) e nós gostaría-
mos de conhecer a tua.

3. POR FAVOR, RESPONDE À PERGUNTA SOBRE A CASA ONDE 
MORAS A MAIOR PARTE DO TEMPO E ASSINALA AS PESSOAS QUE MORAM 
CONTIGO. (Múltiplas respostas são possíveis) 

 Đ Mãe 

 Đ Pai 

 Đ Madrasta (ou namorada do pai/parceira)

 Đ Padrasto (ou namorado da mãe/parceiro)

 Đ Eu vivo num orfanato ou numa casa de acolhimento

 Đ Outra pessoa ou outro lugar (por ex., irmãos, avós). 
Por favor, especifica: 

4. COMO AVALIAS A TUA SAÚDE GERAL?  

 Ē Excelente 

 Ē Boa 

 Ē Razoável 

 Ē Fraca 
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5. AQUI ESTÁ O DESENHO DE UMA ESCADA. O número 10 
representa o topo da escada, isto é, a melhor vida possível 
para ti e o 0, no outro extremo, representa a pior vida 
possível para ti.

Em geral, com base no exemplo da escada, onde sentes que 
te encontras neste momento? 

Assinala na caixa seguinte o número que melhor descreve onde estás neste 
momento. 

 Ē 10 A melhor vida possível

 Ē 9 

 Ē 8 

 Ē 7 

 Ē 6 

 Ē 5 

 Ē 4 

 Ē 3 

 Ē 2 

 Ē 1 

 Ē 0 A pior vida possível

6. QUAL O NÍVEL DE SOBRECARGA QUE SENTES DEVIDO AOS 
TRABALHOS ESCOLARES QUE TENS DE FAZER?           

 Ē Nenhuma 

 Ē Pouca 

 Ē Alguma 

 Ē Muita
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7. INDICAMOS DE SEGUIDA ALGUNS TRABALHOS QUE OS JOVENS 
FAZEM PARA AJUDAR. Pensa sobre a ajuda que prestaste durante o último 
mês. Por favor, lê cada opção e assinala com um X a tua resposta para mostrar a 
frequência com que realizaste cada um dos trabalhos no último mês. 

Nunca Algumas 
Vezes

Muitas 
Vezes

a. Limpas o teu próprio quarto. Ē Ē Ē 

b. Limpas o quarto dos outros. Ē Ē Ē 

c. Lavas a loiça ou coloca-la na máquina de lavar. Ē Ē Ē 

d. Fazes reparações na casa. Ē Ē Ē 

e. Tomas a responsabilidade pela compra de ali-
mentos. Ē Ē Ē 

f. Ajudas a levantar ou a transportar coisas pe-
sadas. Ē Ē Ē 

g.
Ajudas com as questões financeiras, como lidar 
com as contas, gerir dinheiro do banco, rece-
ber dinheiro.

Ē Ē Ē 

h. Trabalhas a tempo parcial para contribuíres 
com dinheiro para casa. Ē Ē Ē 

i.
Interpretas, utilizas linguagem gestual ou usas 
outro sistema de comunicação para com a pes-
soa de quem cuidas.

Ē Ē Ē 

j. Ajudas a pessoa de quem cuidas a vestir-se ou 
a despir-se. Ē Ē Ē 

k. Ajudas a pessoa de quem cuidas a lavar-se. Ē Ē Ē 

l. Ajudas a pessoa de quem cuidas a tomar banho 
ou duche. Ē Ē Ē 

m.
Fazes companhia à pessoa de quem cuidas, ex. 
sentaste com ela, lês para ela, conversas com 
ela.

Ē Ē Ē 

n. Ficas atento à pessoa de quem cuidas para te 
certificares de que ela está bem. Ē Ē Ē 

o.
Levas a pessoa de quem cuidas a sair, por ex. 
para uma caminhada ou a ver amigos ou fami-
liares.

Ē Ē Ē 

p. Levas os irmãos e irmãs para a escola. Ē Ē Ē 

q. Tomas conta dos teus irmãos ou irmãs enquan-
to outro adulto está por perto. Ē Ē Ē 

r. Cuidas sozinho dos teus irmãos ou irmãs. Ē Ē Ē 
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8. O QUE ACONTECEU PARA QUE TIVESSES DE FAZER TODAS ESSAS 
TAREFAS, ALÉM DAS TUAS ATIVIDADES ESCOLARES E DOS TEUS 
“HOBBIES”? (por favor, escreve a tua resposta abaixo)

9. A QUEM É QUE PRESTAS AJUDA?? (Múltiplas respostas são possíveis) 

 Đ Mãe 

 Đ Madrasta 

 Đ Pai

 Đ Padrasto

 Đ Irmãos/Meio irmãos. Se sim, quantos: 

 Đ Irmãs/Meio irmãs. Se sim, quantos: 

 Đ Avós. Se sim, quantos: 

 Đ Outro parente adulto (especifica): 

 Đ Amigo da família. Se sim, quantos: 

 Đ Outro (especifica): 

 Đ Eu não presto cuidados a ninguém 

10. POR QUE RAZÃO PRECISA(M) DA TUA AJUDA A(S) PESSOA(S) DE 
QUEM CUIDAS?
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11. QUAL DESTAS AFIRMAÇÕES TE DESCREVE MELHOR? (ASSINALA 
TODAS AS QUE SE APLICAM À TUA SITUAÇÃO)  
Eu estou a cuidar de alguém …  
(Múltiplas respostas são possíveis) 

 Đ Que tem problemas com o uso indevido de álcool, medicamentos prescri-
tos, drogas ilegais ou outras substâncias

 Đ Que tem problemas pela sua idade avançada ou envelhecimento

 Đ Que tem problemas psicológicos

 Đ Que tem problemas fisiológicos

 Đ Que tem necessidade de cuidados de saúde continuados

 Đ Com deficiência física

 Đ Com dificuldades de aprendizagem Com uma condição de vida limitada 
Com uma doença de saúde mental De um irmão (s) /uma irmã (s)

 Đ Sem nenhuma condição especial (não está doente)

 Đ De uma comunidade lésbica, gay, bissexual ou transgénero De uma comu-
nidade de viajantes

 Đ De uma comunidade rural

 Đ De uma comunidade de minorias étnicas
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12.QUAL DESTAS AFIRMAÇÕES TE DESCREVE MELHOR? (Assinala todas 
as que se aplicam a ti) 
(Múltiplas respostas são possíveis) 

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque a minha mãe / pai trabalha(m) 
muitas horas.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque sou só eu e a minha mãe.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque sou só eu e o meu pai.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque quero fazê-las sozinho.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque gosto de as fazer à minha maneira.

 Đ Eu faço muitas coisas porque compartilhamos as tarefas domésticas entre 
os membros da família.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque os meus pais cuidam de al-
guém que precisa de muita ajuda.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque os meus pais têm que trabal-
har muito para financiar a minha

 Đ escola e esta é a minha maneira de lhes retribuir.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque os meus pais dão-me uma 
mesada para o fazer.

 Đ Eu faço muitas coisas na minha casa porque os meus pais trabalham longe.

 Đ Eu trabalho (part-time) para poder ajudar a minha família.

 Đ Eu acompanho os meus pais porque tenho que traduzir /interpretar para eles.

 Đ Eu faço muitas coisas porque os meus pais não conseguem fazê-las sozinhos.

 Đ Eu faço muitas coisas porque os meus pais pedem-me

 Đ Eu faço muitas coisas porque a colaboração na família é importante para mim

 Đ Eu faço muitas coisas porque isso me faz sentir uma pessoa mais madura 
e responsável

 Đ Eu faço muitas coisas porque acho que é meu dever

 Đ Eu faço muitas coisas porque é a minha maneira de retribuir os sacrifícios 
que os meus pais fizeram por mim

 Đ Eu faço muitas coisas porque é importante para mim dedicar-me aos 
outros

 Đ Eu faço muitas coisas porque ajudar aqueles de quem eu amo dá-me uma 
sensação de satisfação 

 Đ Eu tomo conta dos meus irmãos porque os meus pais trabalham.
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13. COMO TE SENTES EM RELAÇÃO A ESSAS TAREFAS QUE TENS DE 
FAZER?

14. JÁ FALASTE COM ALGUÉM SOBRE ESTA SITUAÇÃO?  

 Ē Sim 

 Ē Não 

 Ē Não é importante para mim 

 
15. PODES DESCREVER COMO CORREU?

16. PODES DIZER PORQUE NÃO FALASTE?
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17. RESPONDE ÀS PERGUNTAS SOBRE O MODO COMO CORREU A 
TUA VIDA ESCOLAR DURANTE A ÚLTIMA SEMANA OU MÊS.  
Números apenas! Se a tua resposta é “nunca”, escreve “0”.

Quantas vezes
na última 
semana

no último 
mês

no último 
semestre

a. Quantas vezes estiveste ausente da escola por 
causa de teres de cuidar de alguém?

b. Quantas vezes chegaste atrasado à escola por 
causa de teres de cuidar de alguém?

c.
Quantas vezes te sentiste muito cansado e in-
capaz de te concentrar nas aulas por teres de 
cuidar de alguém?

d.
Quantas vezes não tiveste tempo suficiente 
para te preparares adequadamente para um 
teste por teres de cuidar de alguém?

e. Quantas vezes não fizeste os teus trabalhos de 
casa por teres de cuidar de alguém?

18. AGORA, FOCA-TE NO ÚLTIMO SEMESTRE. 
Números apenas! Se a tua resposta é “nunca”, escreve “0”

Quantas vezes

a. Por teres de cuidar de alguém, não tens tido a oportunidade 
de participar nas actividades adicionais oferecidas pela escola?

b. Por teres de cuidar de alguém, não tens podido participar nas 
viagens escolares / excursões?

c. Por teres de cuidar de alguém, não tens conseguido participar 
em actividades fora do horário escolar?

Estás quase a terminar, só mais algumas perguntas sobre ti e a tua família.
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19. EM QUE PAÍS NASCESTE?  

 Ē Portugal 

 Ē PALOPS

 Ē Brasil

 Ē Ucrânia/Roménia/Moldávia/Rússia

 Ē China

 Ē Outro (especifica): 

20. EM QUE PAÍS NASCEU A TUA MÃE?  

 Ē Portugal 

 Ē PALOPS

 Ē Brasil

 Ē Ucrânia/Roménia/Moldávia/Rússia

 Ē China

 Ē Outro (especifica): 

21. EM QUE PAÍS NASCEU O TEU PAI? 

 Ē Portugal 

 Ē PALOPS

 Ē Brasil

 Ē Ucrânia/Roménia/Moldávia/Rússia

 Ē China

 Ē Outro (especifica): 



- 10 -

22. O TEU PAI TEM UM EMPREGO?    

 Ē Sim 

 Ē Não 

 Ē Não sei 

 Ē Não conheço ou não tenho contacto com meu o pai

23. SE NÃO, PORQUE RAZÃO O TEU PAI NÃO TEM EMPREGO? 
POR FAVOR ASSINALA NESTA CAIXA, A CONDIÇÃO QUE MELHOR DESCREVE A 
SITUAÇÃO.        

 Ē Ele está doente, ou reformado

 Ē Ele está à procura de um emprego

 Ē Ele cuida de outros, ou ele está a tempo inteiro em casa 

 Ē Eu não sei

24. A TUA MÃE TEM UM EMPREGO?    

 Ē Sim 

 Ē Não 

 Ē Não sei 

 Ē Não conheço ou não tenho contacto com a minha mãe

25. SE NÃO, PORQUE RAZÃO O Tua MÃE NÃO TEM EMPREGO? 
POR FAVOR ASSINALA NESTA CAIXA, A CONDIÇÃO QUE MELHOR DESCREVE A 
SITUAÇÃO.      

 Ē Ela está doente, ou reformada

 Ē Ela está à procura de um emprego

 Ē Ela cuida de outros, ou ela está a tempo inteiro em casa 

 Ē Eu não sei


