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PREFÁCIO

As crianças e os adolescentes são hoje em dia reconhecidos como importantes facetas da saúde pública global 
nomeadamente na qualidade de vida. Como é que as crianças e os jovens Portugueses avaliam a sua qualidade de 
vida relacionada com a saúde? Há diferenças entre rapazes e raparigas? E entre as crianças e os adolescentes? 

Numa perspetiva de saúde pública e tendo por base uma abordagem ecológica do desenvolvimento psicológico 
e social das crianças e dos adolescentes, a relevância destas questões é inquestionável. No entanto, a obtenção 
de respostas, cientificamente válidas, exige um instrumento de medida rigoroso, empiricamente validado. A este 
desafio procurou responder a equipa do Aventura Social em Portugal, em 2006, no âmbito do Projecto Europeu 
Kidscreen, no sentido da adaptação e validação de um instrumento para medir a qualidade de vida relacionada 
com a saúde em crianças e adolescentes.

Em 2010, em simultâneo com o estudo Health Behaviour School aged-children (HBSC), foi aplicado o questionário 
do Kidscreen (versão reduzida constituida por 10 itens), bem como questões incluídas no estudo HBSC (aplicado 
aos 6º, 8º e 10º anos de escolaridade) para uma posterior comparação ao longo da idade. Este questionário de auto-
-preenchimento foi aplicado a uma amostra nacional e representativa de alunos do 5º e do 7º anos de escolaridade.

O Relatório Português do Projecto Europeu Kidscreen 2010 dá conta dos principais resultados deste estudo 
conduzido de um modo rigoroso, claro e muito bem sistematizado. O Kidscreen apresenta boas qualidades do 
ponto de vista psicométrico e permitiu identificar diferenças significativas entre crianças e adolescentes, em função 
do género e ano de escolaridade. 

Se estes resultados nos permitem ter, agora, uma caracterização cientificamente fundamentada sobre a qualidade 
de vida relacionada com a saúde das crianças e adolescentes Portugueses, por outro lado, com base nestes 
resultados e em outros estudos de aprofundamento construídos a partir daqui, será possível, no futuro, identificar, 
com mais rigor e precisão, as características específicas e desenhar programas de intervenção ajustados às 
necessidades do grupo-alvo, numa perspectiva desenvolvimental e ecológica empiricamente baseada. 

Este estudo é um excelente exemplo do modo como se deve articular a investigação científica e a intervenção 
psicossocial, como se pode construir com rigor instrumentos para auscultar e captar os sinais e indicadores do 
terreno onde se quer intervir e como, a partir desse conhecimento empírico, se podem desenvolver boas práticas 
no sentido da promoção da saúde e do desenvolvimento. 

Isabel Soares 
Escola de Psicologia | Universidade do Minho
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ESCOLAS INCLUÍDAS NO ESTUDO

ESCOLAS DA REGIÃO NORTE

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Sá Couto

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Paulo Quintela

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Escultor António Fernandes de Sá

· Escola básica 2+3 Ciclos de Gandarela

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Padrão da Légua

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de S. João da Madeira

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Ancede

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Arcos de Valdevez

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Mota-Fervença

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Santa Marinha

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Real

· Escola básica do 2º e 3º Ciclos de Airães

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Boticas

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário de 

Celorico de Basto

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Sobreira

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Amares

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Lagares

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Dr. Júlio Martins

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de João Meira

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Baltar

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Manhente

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Vila Cova da Lixa

· Escola básica do 2º ciclo Moimenta da Beira

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Leça do Bailio

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Pinheiro

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Tadim

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Valbom

· Agrupamento de escolas do Prado

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos São João da Ponte

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Oliveira do Douro

· Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian – Braga (EB2,3/ES)

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Marco de 

Canaveses

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Abade de Baçal

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Prof. Gonçalo Sampaio 

ESCOLAS DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Manuel da Maia

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico José Cardoso 

Pires-Stº Antº Cavaleiros

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Gualdim Pais

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Febo Moniz

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico do Restelo

· Escola básica integrada Rainha D. Leonor de Lencastre, São 

Marcos de Sintra

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Luis Sttau Monteiro

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico de Stuart 

Carvalhais

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos  Luís de Camões

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos General Humberto Delgado

· Escola básica do 2º ciclo do Padre Bartolomeu de Gusmão

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos da Venda do Pinheiro

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico de Ferreira Dias

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário de Sardoal

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos do Padre António Alberto Neto

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Luís de Freitas 

Branco

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico da Qt. do Marquês

· Escola secundária de Almirante Gago Coutinho

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Sophia de Mello Breyner 

Andresen

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico de Gama Barros

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Alapraia

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Dr. Vasco Moniz

· Escola básica do 2º ciclo do Montijo

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Merceana

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de D. Miguel de Almeida
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ESCOLAS DA REGIÃO CENTRO

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Aguada de Cima

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Dr.Pedrosa Veríssimo

· Escola secundária de Francisco Rodrigues Lobo

· Escola básica do 2º ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Dr. Jaime 

Magalhães Lima

· Escola secundária de Montemor-o-Velho

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Guilherme Stephen

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Gouveia

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Stª Comba Dão

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário do Dr. 

Carlos Mota Pinto

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Prof. Alberto Nery Capucho

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de S. Silvestre

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Frei Rosa Viterbo

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário de Vilar 

Formoso

· Escola básica Integrada de Campia

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico de Mira de Aire

· Escola básica Integrada do Centro de Portugal

ESCOLAS DA REGIÃO DO ALENTEJO

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Stª Maria

· Escola básica integrada de Mourão

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico de Ponte de Sôr

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário de José 

Gomes Ferreira

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Garcia da Orta

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico António 

Inácio Cruz

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário 

de Cunha Rivara

ESCOLAS DA REGIÃO DO ALGARVE

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Aljezur

· Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico Drª Laura Ayres

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário 

Dr. João Lúcio

· Escola básica dos 2º e 3º ciclos Dr. José de Jesus 

Neves Júnior

· Escola básica integrada de Salir

A totalidade das escolas participantes no Estudo HBSC (Health Behaviour in School- aged Children ) encontram-se 
descritas no Relatório do estudo HBSC 2010 – A Saúde dos Adolescentes Portugueses, que poderá ser consultado 
no nosso site – www.aventurasocial.com
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1301 INTRODUÇÃO 

INTRODUÇÃO

QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

As crianças e os adolescentes são cada vez mais reconhecidos como importantes facetas da saúde pública 
global. A abordagem centrada na qualidade de vida permite aumentar a compreensão, o conhecimento e 
os saberes sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Este aprofundamento parece fundamental para 
alicerçar políticas promotoras de saúde e de bem-estar nestas faixas etárias (Fuh, Wang, Lu, & Juang, 
2005) e para promover práticas estimuladoras de desenvolvimento positivo em todos os âmbitos da vida da 
criança e do adolescente, nomeadamente nos contextos socializadores, como é o caso da família, dos pares, 
da escola e da comunidade (Ferraz, Tavares,  & Zilberman, 2007; Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz, 
& Stone, 2006).

A monitorização do estado de saúde de uma população é um dos principais focos das atividades da 
investigação em saúde pública. A medição da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QVRS) tem, 
assim, adquirido uma importância crescente como meio de monitorizar o estado de saúde da população ao 
longo do tempo, detetando subgrupos da população com QVRS baixa e avaliando o impacto de intervenções 
a nível da saúde pública numa determinada população. 

Antes do projeto KIDSCREEN não foram encontrados instrumentos estandardizados, transculturais, para 
aplicação, com relevância equivalente, em populações pediátricas de distintas populações europeias, 
pertencentes a países diferentes (Rajmil & Grupo Europeu KIDSCREEN, 2006; Ravens-Sieberer & Grupo 
Europeu KIDSCREEN, 2001, 2005). Concomitantemente, a saúde subjetiva tem assumido peso crescente na 
medida dos indicadores percetivos da saúde, em amostras nacionais e em estudos internacionais, como é o 
caso do estudo colaborativo da OMS Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) (Currie, Hurrelmann, 
Settertobulte, Smith, & Todd, 2000; Currie, Samdal, Boyce, & Smith, 2001; Matos et al. 2003, 2006). 

Os autores concordam que QVRS é um construto multi-dimensional, documentado por diversos estudos 
nacionais e internacionais em populações adultas. Contudo, quando o universo em estudo são crianças 
e adolescentes as concordâncias não são tão claras. E este constitui um ponto crítico que se prende com 
as dimensões relevantes e necessárias para descrever o conceito de QVRS em crianças e adolescentes. 
As dificuldades perpassam âmbitos como a capacidade das crianças expressarem opiniões, atitudes e 
sentimentos sobre a sua QVRS, o seu domínio de recursos para compreenderem o conceito de QVRS, 
a sua avaliação dos aspetos da própria saúde e bem-estar ser determinada pela idade, maturidade e 
desenvolvimento cognitivo. Não é, pois, claro que as crianças e os adolescentes enfatizem as mesmas 
dimensões da QVRS que os adultos (Gaspar, Matos, Ribeiro, Leal, Erhart,  & Ravens-Sieberer, 2010a; 
Gaspar, Matos, Ribeiro, Leal, Erhart,  & Ravens-Sieberer, 2010b; Ravens-Sieberer, Gosch, Abel, Auquier, 
Bellach, Bruil, Dur, Power, Rajmil,  & European KIDSCREEN Group, 2001; Ravens-Sieberer, Torsheim, 
Hetland, Vollebergh, Cavallo, Jericek, Alikasifoglu, Välimaa, Ottova, Erhart,  & the HBSC Positive Health 
Focus Group, 2009). Um outro aspeto que se tornava necessário contornar foi encontrado por Rajmil 
e o grupo Europeu KIDSCREEN (2004) que, numa revisão de literatura levada a cabo em instrumentos 
específicos e genéricos de medida QVRS, verificaram diferenças substanciais nas definições: apesar 
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dos domínios serem quase sempre os mesmos, a forma como eram operacionalizados era distinta; 
por exemplo, todos os questionários incluíam itens de domínios físicos, psicológicos e sociais mas a 
distribuição do número de itens entre os domínios variava consideravelmente. 

Apesar das dificuldades levantadas pela literatura, Warming (2003) considera que as crianças e os 
adolescentes são reconhecidos como atores sociais nas suas próprias vidas, assim como nas vidas 
dos outros e na sociedade em que vivem. O crescente reconhecimento dos seus direitos individuais é 
demonstrativo disso mesmo. A perspetiva da abordagem construtivista da experiência que a criança e o 
adolescente têm de qualidade de vida e da forma como podem obter essa qualidade, mostra que as formas 
de pensar, as atitudes, os padrões comportamentais e as opções deliberadas de todos os dias são mais do 
foro social do que da personalidade da criança ou do adolescente (Ferraz, Tavares, & Zilberman, 2007).

Harding (2001) apresenta uma revisão de abordagens teóricas da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes. Baseados no nível de saúde e incapacidade funcional, os primeiros modelos de qualidade de 
vida limitavam-se às funções, assumindo que as pessoas com doenças crónicas tinham necessariamente 
um pior funcionamento do que as pessoas saudáveis. Os novos modelos consideram a qualidade de vida, 
não apenas como uma questão funcional, mas como um construto que envolve ajustamento psicossocial, 
bem-estar, auto-estima, stresse e coping. Estes últimos privilegiam a perceção da própria criança e do 
adolescente sobre o próprio mundo, as suas preferências e a qualidade do seu mundo na sua perspetiva, 
incluindo a perceção de felicidade pessoal. Se as crianças ou os adolescentes apresentarem mais fatores 
protetores, irão avaliar a sua qualidade de vida como mais elevada. Deste modo, o fator protetor pode 
mediar a relação entre as características/competências da criança e do adolescente e a sua qualidade 
de vida percebida (Lawford & Eiser, 2001; Morgan, 2007). A qualidade dos contextos socializadores pode 
favorecer a aquisição e desenvolvimento de fatores protetores que estimulam e reforçam o desenvolvimento 
positivo, tornando consistentes padrões comportamentais geradores de QVRS (Cebalos, 2009; Sánchez, 
2008; Trallero, 2010).

O KIDSCREEN 52© é um instrumento transcultural Europeu, que mede a qualidade de vida em crianças e 
adolescentes. É aplicável em crianças e adolescentes entre os 8 e 18 anos e seus pais. É um questionário 
de autopreenchimento. O tempo de aplicação é de 10 a 15 minutos. A sua abordagem conceptual defende 
a inclusão de dez dimensões, nomeadamente, (1) Saúde e Actividade Física; (2) Sentimentos; (3) Estado de 
Humor Global; (4) Auto-percepção (sobre si próprio); (5) Autonomia / Tempo Livre; (6) Família e Ambiente 
Familiar; (7) Questões Económicas; (8) Amigos (Relações interpessoais de apoio social); (9) Ambiente 
Escolar e Aprendizagem; (10) Provocação (Bullying). Desta abordagem resultou um instrumento com 52 
itens e deste foi elaborada uma versão reduzida com 10 itens que abordam a maior parte destas dimensões. 
(Bisegger, Cloetta, Rueden, Abel, Ravens-Sieberer, & European Kidscreen Group, 2005; Detmar, Bruil, 
Ravens-Sieberer, Gosch, Bisegger, & European Kidscreen Group, 2006; Gaspar, Matos, Ribeiro, & Leal, 
2005; 2007; Gaspar, et al, 2010a; 2010b; Ravens-Sieberer et al, 2001; The KIDSCREEN Group Europe, 2006). 

O instrumento KIDSCREEN-10© é uma versão reduzida do KIDSCREEN-52©, do qual foram seleccionados 
10 itens, que constituem um instrumento unidimensional. Nos diversos países Europeus, participantes 
no projeto, a escala apresenta boas qualidades métricas e contribui para a compreensão e diferenciação 
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entre grupos (por exemplo: idade, ESSE, etc.) (The Kidscreen Group Europe, 2006). O KIDSCREEN-10©  
resulta num valor global de Qualidade de Vida relacionada com a Saúde e a sua utilização é recomendada 
em estudos epidemiológicos que impliquem amostras grandes. Esta medida unidimensional apresenta 
um resultado global de todas as dimensões das versões KIDSCREEN maiores. Um valor baixo nesse 
instrumento reflete sentimento de infelicidade, insatisfação e desadequação face aos diversos contextos da 
vida das crianças e adolescentes, nomeadamente, família, grupo de pares e escola. Uma cotação elevada 
revela uma sensação de felicidade, perceção de adequação e satisfação com os seus contextos (Gaspar & 
Matos, 2008).

O objectivo do projecto KIDSCREEN não é apenas desenvolver um instrumento de medida da QVRS em 
crianças e adolescentes e seus pais, mas também descrever as relações entre o questionário KIDSCREEN e 
outros determinantes relevantes referidos na literatura: as variáveis demográficas (género, idade e Estatuto 
Sócio Económico), a saúde física e mental da criança e do adolescente, a respetiva relação com os pais, o 
estado de saúde (física, mental e social) dos pais e o suporte social (Robitail & the Kidscreen Group, 2007). 
Mais do que a presença ou ausência de deficits, esta medida interessa-se pelas qualidades positivas da 
criança e adolescente e dos seus contextos, numa perspetiva ecológica, atenta a múltiplos níveis de análise: 
a criança e o adolescente, os pais e a família, os pares, a comunidade, a escola. 

Esta abordagem multi-dimensional da qualidade de vida fornece informação sobre diferentes aspectos da 
QVRS e serve de estrutura na identificação e desenvolvimento de estratégias promotoras da qualidade de 
vida relacionada com a saúde em crianças e adolescentes (Helseth & Lund, 2005). 

A promoção da saúde implica o apoio ativo do bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. A prevenção 
de saúde preocupa-se com factores que podem ser ameaças à saúde e bem-estar, assim como com 
intervenções preventivas baseadas na medição da saúde das crianças e dos adolescentes a todos os níveis. 
A saúde subjetiva ou perceção de bem-estar são considerados aspectos importantes na promoção de saúde 
e são indicadores relevantes na área da saúde pública (Detmar, et al. 2006; Erhart, Ottova, Gaspar, Jericek, 
Schnohr, Alikasifoglu, Morgan, Ravens-Sieberer, & the HBSC Positive Health Focus Group, 2009; Ravens- 
-Sieberer, et al. 2001). 

A avaliação QVRS em crianças e adolescentes permite obter o conhecimento necessário ao 
desenvolvimento de métodos de promoção da qualidade de vida nestes grupos etários. É também, 
importante, para identificar factores de risco ao bem-estar das crianças e adolescentes, e  prevenir efeitos 
negativos desses factores (Helseth & Lund, 2005). 

A presente publicação baseia-se na definição de qualidade de vida e qualidade de vida relacionada com a 
saúde, proposta pelo grupo Europeu KIDSCREEN (Bisegger et al, 2005; Gaspar, et al, 2005; 2007; Gaspar et 
al. 2010a, 2010b; The KIDSCREEN Group Europe, 2006).
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METODOLOGIA

AMOSTRA

A aplicação foi efetuada com o mesmo protocolo e procedimento utilizado no estudo internacional Health 
Behaviour in School aged-Children, a uma amostra nacional aleatória e representativa dos 5º e 7º anos 
de escolaridade (Currie, Samdal, Boyce & Smith, 2001; Matos et al, 2012). Foi solicitada a colaboração e 
autorização do Ministério da Educação e das cinco regiões de Educação (Norte, Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo e Algarve), da comissão de ética do Hospital São João e da Comissão de Proteção dos Dados. 
Todas as escolas foram contactadas telefonicamente para confirmar a sua disponibilidade para participar 
no estudo. Para as escolas que tinham o 5º e o 7º anos de escolaridade foi enviado um envelope por turma, 
selecionada aleatoriamente, contendo uma carta de instruções dirigida ao professor para ser lida em voz 
alta, antes do preenchimento do questionário, 25 questionários para ser preenchidos. 

A amostra, cujo número total de alunos foi de 2433, foi estratificada por regiões do país (cinco regiões 
escolares). Na região Norte foram aplicados questionários em 34 escolas, na região Centro 17 escolas, na 
região de Lisboa e Vale do Tejo 25 escolas, na região do Alentejo 7 escolas, na região do Algarve 5 escolas.

A técnica de escolha da amostra foi a “cluster sampling”, onde o “cluster”, ou unidade de análise, foi a turma. 

PROCEDIMENTO

Recolha e análise dos dados
Após a seleção das escolas, estas foram contatadas telefonicamente no sentido de confirmar a sua 
disponibilidade para colaborar no estudo.

A recolha de dados foi realizada através de um questionário, distribuído através dos correios. Os questionários 
foram aplicados à turma em sala de aula. Os grupos escolhidos para aplicação dos questionários 
frequentavam o 5º e 7º anos de escolaridade, procurando encontrar assim um máximo de crianças com 10 e 
12 anos de idade. Segundo o protocolo internacional do estudo HBSC (Matos et al., 2012; Currie et al., 2001), 
pretendia-se aproximadamente 1500 crianças de cada escalão etário em todos os países participantes.
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Foi enviado para todas as escolas participantes:

• Para a Direção – uma carta dirigida ao Presidente apresentando o estudo e uma cópia da autorização da 
Direção Regional de Educação correspondente, bem como um questionário para recolher informação sobre 
as medidas que têm sido tomadas relativamente à promoção e educação para a saúde em meio escolar.

• Para cada turma selecionada – um envelope com 25 questionários e uma carta de procedimentos para 
o professor. Essa carta para o professor destinava-se a ser lida na turma, antes do preenchimento dos 
questionários e informava que a resposta era voluntária, confidencial e anónima; o questionário de 
autopreenchimento foi realizado na sala de aula, sob supervisão do professor, que não deveria interferir, 
e deveria ser preenchido num período de tempo entre 60-90 minutos.

Dentro do envelope seguia também um questionário para o professor da turma com o objetivo de avaliar a 
perceção que este tem sobre o grau de implementação da educação para a saúde na escola onde leciona, 
bem como o grau do seu envolvimento na promoção da educação para a saúde.

Após a aplicação dos questionários, as escolas procederam ao seu reenvio.

Análise dos Dados
Após a receção, os questionários foram digitalizados, traduzidos e interpretados através do programa “Eyes 
& Hands – Forms”, versão 5. Estes dados foram posteriormente transferidos para uma base de dados no 
programa “Statistical Package for Social Sciences – SPSS – Windows” (versão 19.0) e procedeu-se à sua 
análise e tratamento estatístico.

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Foram utilizados, para a análise dos dados, primeiro, uma estatística descritiva com apresentação das 
frequências e percentagens para variáveis nominais, médias e desvio padrão para variáveis contínuas; 
seguidamente, foram efetuados os seguintes testes: Teste do Qui-quadrado – χ² (estudo da distribuição 
em variáveis nominais) com análise de residuais ajustados (para localização dos valores significativos) e 
Análise de variância – ANOVA (comparação de variáveis contínuas para mais de duas condições).

De um modo geral, os dados referentes ao estudo são apresentados da seguinte maneira:

1) Gráficos com as percentagens de resposta a cada questão: nos gráficos, encontram-se as percentagens das 
opções de resposta de cada questão.

2) Quadros comparativos: neste tipo de quadros apresentam-se a negrito os valores com residuais ajustados 
iguais ou superiores a 1.9, em módulo. 
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AMOSTRA NACIONAL DO ESTUDO KIDSCREEN

Este capítulo apresenta a análise descritiva da amostra, no que diz respeito ao género, anos de 
escolaridade, idade e informação sócio demográfica.

As crianças incluídas na amostra encontram-se distribuídas em percentagens semelhantes no que se 
refere ao género.

Relativamente aos anos de escolaridade, pode observar-se que a maior percentagem das crianças 
encontra-se no 7º ano de escolaridade.

Em seguida, apresenta-se a média de idades e a percentagem de rapazes e raparigas na amostra total.

AMOSTRA TOTAL – ALUNOS DO 5º E 7º ANOS (n=2433)

Género (%) Idade Escolaridade (%)

Rapazes Raparigas Média D.P Mín. Máx. 5º 7º

51.1% 48.9% 11.5 1.3 9 16 46.4% 53.6%

MÉDIA IDADES POR ESCOLARIDADE

5º Ano 7º Ano

Média D.P Mín. Máx. Média D.P. Min. Máx.

10.4 .75 9 15 12.5 0.8 11 16

Os quadros seguintes apresentam a amostra em cada região, relativamente ao género, idade (média, desvio 
padrão, valor mínimo e máximo) e anos de escolaridade.
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REGIÃO NORTE (n=1041)

Género (%) Idade Escolaridade (%)

Rapazes Raparigas Média D.P Mín. Máx. 5º 7º

51.1% 48.9% 11.4 1.3 9 16 48.7% 51.3%

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO (n=723)

Género (%) Idade Escolaridade (%)

Rapazes Raparigas Média D.P Mín. Máx. 5º 7º

51.9% 48.1% 11.6 1.3 9 16 46.5% 53.5

REGIÃO CENTRO (n=386)

Género (%) Idade Escolaridade (%)

Rapazes Raparigas Média D.P Mín. Máx. 5º 7º

48.7% 51.3% 11.5 1.2 10 15 46.6% 53.4%

REGIÃO ALENTEJO (n=134)

Género (%) Idade Escolaridade (%)

Rapazes Raparigas Média D.P Mín. Máx. 5º 7º

46.3% 53.7% 11.9 1.1 10 15 26.9% 73.1%

REGIÃO ALGARVE (n=149)

Género (%) Idade Escolaridade (%)

Rapazes Raparigas Média D.P Mín. Máx. 5º 7º

58.4% 41.6% 11.7 1.3 10 15 47.7% 52.3%
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INFORMAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

NACIONALIDADE

Nacionalidade
A maioria das crianças que constituem a amostra é de nacionalidade portuguesa.

De 2006 para 2010 diminui a percentagem de crianças provenientes dos PALOP´S e aumentaram as 
crianças de nacionalidade brasileira.

NACIONALIDADE (n=2427)

Portuguesa PALOP’S Brasileira Ucraniana/Romena/
Moldava/Russa Outra

93.6% 1.2% 1.8% 0.9% 2.6%

NACIONALIDADE (n=3105)

Portuguesa PALOP’S Brasileira Ucraniana/Romena/
Moldava/Russa Outra

92.8% 1.9% 1.2% 0.7% 3.3%

Língua que falam em casa
A grande maioria das crianças refere falar a língua portuguesa em casa com a sua família. Desde 2006 
aumentaram as crianças que referem qua falam Português com a família.

QUE LÍNGUA FALAS EM CASA COM A TUA FAMÍLIA? (n=2412)

Portuguesa Outra

97.2% 2.8%

QUE LÍNGUA FALAS EM CASA COM A TUA FAMÍLIA? (n=2949)

Portuguesa Outra

96.6% 3.4%

2010

2006

2010

2006



2101 INTRODUÇÃO

2010

PROFISSÃO DOS PAIS

Nível de instrução dos pais
No que se refere ao nível de instrução, pode-se observar que em 2010 a maior parte dos pais e mães 
estudou até ao 2º/3ºciclos.

De 2006 para 2010 observa-se que a percentagem de pais que nunca estudou diminuiu, e a de pais com o 
ensino secundário e ensino superior aumentou.

Nunca estudou 1º Ciclo 2º/3ºCiclo Secundário Curso superior

Pai (a) 1.0% 28.0% 41.7% 17.0% 12.3%

Mãe (b) 0.5% 22.4% 41.4% 19.2% 16.5%

Nunca estudou 1º Ciclo 2º/3ºCiclo Secundário Curso superior

Pai (a) 2.3% 37.4% 34.2% 14.8% 11.4%

Mãe (b) 2.8% 33.3% 36.0% 15.5% 12.4%

 (a)  (χ²=68,969, gl =4, p≤.001). n=5020       (b) (χ²=127,226, gl =4, p≤.001). n=5091

Profissão dos pais
Para estimar o nível socioeconómico dos pais, foi utilizada a Escala de Graffard, que faz a classificação do 
estatuto socioeconómico segundo as profissões, utilizando cinco categorias. Descrevemos essas categorias 
de seguida, com exemplos de possíveis profissões sempre que a categoria não exija um grau académico.

Categoria 1 – Profissão que exija uma licenciatura.

Categoria 2 – Profissão que exija um bacharelato.

Categoria 3 – Ajudantes técnicos, oficiais administrativos, etc.

Categoria 4 – Motoristas, cozinheiros, etc.

Categoria 5 – Operários não especializados, etc.

Foi considerada ainda a opção “não classificável” para os casos em que não era referida a profissão, não se 
percebia a caligrafia ou a profissão referida era demasiado vaga.

Em 2010 e 2006 a maioria dos pais das crianças tem emprego, sendo a percentagem dos pais que tem 
emprego superior à das mães.

2006
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PAI TEM EMPREGO (n=2385) MÃE TEM EMPREGO (n=2379)

Sim Não Não sabe Não tem/
não vê o pai Sim Não Não sabe Não tem/

não vê a mãe

86.2% 7.0% 2.7% 4.1% 76% 20.9% 1.8% 1.3%

PAI TEM EMPREGO (n=3100) MÃE TEM EMPREGO (n=3114)

Sim Não Não sabe Não tem/
não vê o pai Sim Não Não sabe Não tem/

não vê a mãe

86.1% 7.0% 3.1% 3.8% 72.9% 24.1% 2.1% 1.0%

Relativamente ao estatuto socioeconómico com base na categorização das profissões, a maioria dos 
pais pertence à categoria 4, tendência que se observa em 2010 e 2006. Para as mães em 2006  a maior 
percentagem encontrava-se na categoria 5 e em 2010 a maior percentagem passou a estar na categoria 4.

ESTATUTO SOCIOECONÓMICO
1

Elevado 2 3 4
Baixo

5
Muito Baixo

Não 
classificável

Pai (n=1719) 7.1% 3.6% 8.3% 45.7% 11.1% 24.2%

Mãe (n=1523) 11.0% 2.2% 9.1% 34.5% 18.8% 24.4%

ESTATUTO SOCIOECONÓMICO
1

Elevado 2 3 4
Baixo

5
Muito Baixo

Não 
classificável

Pai (n=2263) 9.8% 7.9% 15.6% 40.8% 13.8% 12.2%

Mãe (n=1948) 11.6% 5.6% 13.1% 22.5% 33.5% 13.6%

NÍVEL SOCIOECONÓMICO

Perceção do nível financeiro da sua família
Mais de metade das crianças considera que o nível financeiro da sua família é bom ou muito bom.

PERCEÇÃO DO NÍVEL FINANCEIRO DA FAMÍLIA (n=2386)

Muito bom/Bom Médio Não muito bom/Mau

62.5% 30.1% 7.5%

2010

2006

2010

2006
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SONO
· Horas de sono durante a semana e o fim de semana
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SONO

HORAS DE SONO 

HORAS DE SONO DURANTE A SEMANA E FIM DE SEMANA

Relativamente às horas de sono, quase metade das crianças refere dormir mais de 8 horas durante a 
semana e mais de metade mais de 8 horas durante o fim de semana.

                                    

Comparação entre géneros
Durante a semana e fim de semana são as raparigas que dormem mais de 8 horas.  

HORAS DE SONO DURANTE A SEMANA(a) HORAS DE SONO DURANTE O FIM DE SEMANA(b)

Menos de 8 
horas 8 horas Mais de 8 

horas
Menos de 8 

horas 8 horas Mais de 8 
horas

Rapaz 36.8% 26.6% 36.6% Rapaz 28.8% 12.1% 59.1%

Rapariga 30.6% 25.1% 44.3% Rapariga 18.4% 9.7% 71.9%
(a) (χ² =15,867; gl=2; p≤.001) n=2352                                                                                                      (b)  (χ²=42,999; gl=2; p≤.001) n=2260

Comparação entre anos de escolaridade
Verifica-se que as crianças do 5º ano referem mais frequentemente dormir mais de 8 horas durante a 
semana. Não foram encontradas diferenças significativas para as horas de sono durante o fim de semana. 

HORAS DE SONO DURANTE A SEMANA(a) HORAS DE SONO DURANTE O FIM DE SEMANA(b)

Menos de 8 
horas

8 horas
Mais de 8 

horas
Menos de 8 

horas
8 horas

Mais de 8 
horas

5º ano 32.8% 21.1% 46.0% 5º ano 24.2% 11.6% 64.2%

7º ano 34.6% 29.9% 35.5% 7º ano 23.1% 10.3% 66.6%
(a) (χ² =33,953; gl=2; p≤.001) n=2352                                                                                                         (b) (χ² =1,659; gl=2; p=.436) n=2260
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ESTAR A FAZER DIETA29
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IMAGEM DO CORPO

ESTAR A FAZER DIETA

Mais de metade das crianças afirma que não está a fazer dieta, porque o seu peso está bom.

Comparação entre géneros
São as raparigas que mais frequentemente referem fazer dieta.

FAZER DIETA(a)

Não, 
o peso está bom

Não, 
mas deveria perder peso

Não, 
porque preciso ganhar peso Sim

Rapaz 57.5% 20.3% 13.6% 8.6%

Rapariga 54.4% 22.6% 11.7% 11.3%

(a) (χ²=8,414; gl=3; p≤.05) n=2369

Comparação entre anos de escolaridade
Não foram encontradas diferenças significativas para os anos de escolaridade.

FAZER DIETA(b)

Não, 
o peso está bom

Não, 
mas deveria perder peso

Não, 
porque preciso ganhar peso Sim

5º ano 57.0% 21.4% 12.6% 9.1%

7º ano 55.1% 21.5% 12.8% 10.6%

(b) (χ²=1,873; gl =3; p=.599) n=2369
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A SEMANA33
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A ÚLTIMA SEMANA

Quase metade das crianças pratica atividade física três dias ou mais por semana.

Comparação entre géneros
São os rapazes que praticam mais vezes atividade física durante a semana.

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA ÚLTIMA SEMANA(a)

Nunca 1 a 2 dias/semana 3 a 6 dias/semana Todos os dias

Rapaz 3.3% 25.0% 51.9% 19.7%

Rapariga 3.9% 42.7% 43.7% 9.8%
(a) (χ²=102,272;  gl=3; p≤.001) n=2338

Comparação entre anos de escolaridade
Não foram encontradas diferenças significativas para os anos de escolaridade.

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA ÚLTIMA SEMANA(b)

Nunca 1 a 2 dias/semana 3 a 6 dias/semana Todos os dias

5º ano 3.1% 3.6% 47.1% 16.3%

7º ano 4.0% 33.9% 48.5% 13.5%
(b) (χ²=4,678; gl=3; p=.197) n=2338
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TEMPOS LIVRES

TEMPOS LIVRES

Mais de metade das crianças vê televisão/vídeos ou DVD (de uma a três horas), joga playstation (meia hora 
ou menos), faz os trabalhos de casa, estuda ou pratica um desporto (entre uma a três horas) e dorme (quatro 
ou mais horas), durante o seu tempo livre; enquanto menos de metade joga no computador (entre uma a três 
horas), ouve música ou está na internet ou chats (meia hora ou menos) no seu tempo livre.

TEMPOS LIVRES

½ hora ou menos 1 a 3 horas 4 horas ou mais

Ver televisão/vídeos ou DVD (n=2367) 25.6% 58.3% 16.1%

Jogar playstation (n=2353) 62.2% 28.9% 8.8%

Jogar no computador (n=2357) 36.4% 47.2% 16.4%

Fazer os trabalhos de casa ou estudar (n=2354) 29.9% 63.5% 6.7%

Ouvir música (n=2363) 47.3% 37.4% 15.3%

Conversar com amigos (n=2356) 33.4% 41.0% 25.5%

Praticar um desporto (n=2352) 31.5% 54.1% 14.5%

Estar na Internet ou chats (n=2337) 44.9% 39.8% 15.3%

Dormir (n=2332) 25.8% 13.0% 61.2%

Comparação entre géneros
Os rapazes jogam playstation mais horas nos tempos livres. Não foram encontradas diferenças para a opção 
“ver televisão”, nos tempos livres.

VER TELEVISÃO/VÍDEOS OU DVD(a) JOGAR PLAYSTATION (b) 
½ hora ou 

menos
1 a 3 horas

4 horas ou 
mais 

½ hora ou 
menos

1 a 3 horas
4 horas ou 

mais 

Rapaz 24.7% 57.5% 17.8% Rapaz 43.5% 41.3% 15.1%

Rapariga 26.4% 59.1% 14.4% Rapariga 81.5% 16.1% 2.3%

(a) ( χ2 =5,165; gl=2; p=.076) n= 2367                                                                                                     (b) ( χ2 =374,726; gl=2; p≤.001) n= 2353
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São os rapazes quem mais joga computador nos tempos livres e  as raparigas que dispendem mais tempo 
nos trabalhos de casa.

JOGAR NO COMPUTADOR(c) FAZER OS TRABALHOS DE CASA OU ESTUDAR(d)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

Rapaz 28.7% 49.5% 21.8% Rapaz 36.3% 58.5% 5.2%

Rapariga 44.4% 44.8% 10.8% Rapariga 23.2% 68.6% 8.2%

 (c) ( χ2 =86,626; gl=2; p≤.001) n= 2357                                                                                                        (d) ( χ2 =51,049; gl=2; p≤.001) n= 2354

São as raparigas que referem mais frequentemente falar com os amigos durante os tempos livres. Não 
foram encontradas diferenças significativas relativamente à opção “ouvir música”.

OUVIR MÚSICA(e) CONVERSAR COM AMIGOS(f)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

Rapaz 49.5% 36.4% 14.1% Rapaz 34.0% 43.2% 22.8%

Rapariga 45.0% 38.5% 16.5% Rapariga 32.9% 38.9% 28.2%
(e) ( χ2 =5,494; gl=2; p=.064) n= 2363                                                                                                           (f) ( χ2 =9,582; gl=2; p≤.01) n= 2356

São os rapazes os que mais praticam desporto, e estão mais tempo na internet, durante o seu tempo livre.

PRATICAR UM DESPORTO(g) ESTAR NA INTERNET OU CHATS (h)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

Rapaz 21.7% 56.7% 21.6% Rapaz 41.9% 41.6% 16.5%

Rapariga 41.4% 51.4% 7.1% Rapariga 48.0% 38.1% 14.0%
(g) ( χ2 =160,073; gl=2; p≤.001) n= 2352                                                                                                           (h) ( χ2 =9,042; gl=2; p≤.05) n= 2337

Não foram encontradas diferenças relativamente à opção “dormir” nos tempos livres.

DORMIR(i)

½ hora ou menos 1 a 3 horas 4 horas ou mais 

Rapaz 25.2% 12.9% 61.9%

Rapariga 26.4% 13.1% 60.6%
(i) ( χ2 =0,483; gl=2; p=785) n= 2332
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Comparação entre anos de escolaridade
São as crianças do 7º ano que mais veem televisão durante o seu tempo livre. Para a opção “jogar 
playstation”, não foram encontradas diferenças significativas.

VER TELEVISÃO/VÍDEOS OU DVD(a) JOGAR PLAYSTATION (b) 

½ hora ou 
menos

1 a 3 horas
4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos
1 a 3 horas

4 horas ou 
mais 

5º ano 35,8% 51,6% 12,7% 5º ano 63.0% 27.5% 9.4%

7º ano 17,0% 64,0% 19,1% 7º ano 61.5% 30.1% 8.3%
(a) ( χ2 =111,658; gl=2; p≤.001) n= 2367                                                                                                         (b) ( χ2 =2,440; gl=2; p=.285) n= 2353

São as crianças mais velhas que mais jogam computador, no seu tempo livre. Não foram encontradas 
diferenças significativas relativamente à variável “fazer os trabalhos de casa”.

JOGAR NO COMPUTADOR(c) FAZER OS TRABALHOS DE CASA OU ESTUDAR(d)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

5º ano 44.7% 43.1% 12.2% 5º ano 30.0% 63.3% 6.7%

7º ano 29.4% 50.7% 19.9% 7º ano 29.8% 63.6% 6.6%
(c) ( χ2 =66,190; gl=2; p≤.001) n= 2357                                                                                                         (d) ( χ2 =0,034; gl=2; p=.983) n= 2354

São as crianças mais velhas que passam mais tempo a ouvir música e a conversar com os amigos no seu 
tempo livre.

OUVIR MÚSICA(e) CONVERSAR COM AMIGOS(f)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

5º ano 57.4% 32.3% 10.3% 5º ano 46.5% 36.6% 16.8%

7º ano 38.8% 41.7% 19.5% 7º ano 22.6% 44.7% 32.7%
(e) ( χ2 =88,932; gl=2; p≤.001) n= 2363                                                                                                     (f) ( χ2 =167,783; gl=2; p≤.001) n= 2356

As crianças do 5º ano são as que referem mais frequentemente que praticam meia hora ou menos 
de desporto, no seu tempo livre. Enquanto as  do 7º ano de escolaridade são as que referem mais 
frequentemente passar 4 horas ou mais na internet ou chats, durante o tempo livre.

PRATICAR UM DESPORTO(g) ESTAR NA INTERNET OU CHATS (h)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

5º ano 34.2% 52.8% 13.0% 5º ano 57.2% 32.2% 10.6%

7º ano 29.2% 55.2% 15.6% 7º ano 34.7% 46.2% 19.1%

 (g) ( χ2 =8,062; gl=2; p≤.05) n= 2352                                                                                                     (h) ( χ2 =121,147; gl=2; p≤.001) n= 2337
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São as crianças mais velhas que referem dormir mais tempo nos seus tempos livres.

DORMIR(i)

½ hora ou menos 1 a 3 horas 4 horas ou mais 

5º ano 29.2% 15.2% 55.6%

7º ano 22.9% 11.2% 65.9%
  (i) ( χ2 =26,021; gl=2; p≤.001) n= 2332
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USO DE SUBSTÂNCIAS

TABACO

CONSUMO DE TABACO 
Relativamente ao consumo de tabaco, a grande maioria refere não fumar.

Comparação entre géneros
São os rapazes que referem mais frequentemente fumar todos os dias.

CONSUMO DE TABACO(a)

Todos os dias Pelo menos 1 vez/semana Menos de 1 vez/semana Não fuma

Rapaz 2.5% 1.6% 1.6% 94.4%

Rapariga 1.1% 1.1% 2.0% 95.8%
(a) (χ²=7,962; gl=3; p≤.05) n=2405

Comparação entre anos de escolaridade
Verifica-se que são as crianças mais velhas que mais fumam.
 

CONSUMO DE TABACO(b)

Todos os dias Pelo menos 1 vez/semana Menos de 1 vez/semana Não fuma

5º ano 1.0% 0.7% 0.3% 98.0%

7º ano 2.5% 1.9% 3.1% 92.6%
(b) (χ² =41,604; gl=3; p≤.001) n= 2405
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ÁLCOOL

CONSUMO DE ÁLCOOL 
Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas, as bebidas mais consumidas são as bebidas destiladas e a 
cerveja, no entanto a maioria das crianças refere que nunca consome as bebidas apresentadas.

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

Sim Raramente Nunca

Cerveja (n=2329) 3.5% 15.3% 81.2%

Vinho (n=2311) 2.0% 8.1% 89.8%

Bebidas destiladas (n=2318) 3.8% 12.0% 84.2%

Alcopops (n=2285) 2.3% 6.1% 91.6%

Comparação entre géneros
São os rapazes que afirmam mais frequentemente beber todas as bebidas apresentadas.

CERVEJA(a) VINHO(b)

Sim Raramente Nunca Sim Raramente Nunca

Rapaz 5.4% 19.2% 75.4% Rapaz 3.4% 11.7% 84.9%

Rapariga 1.6% 11.3% 87.1% Rapariga 0.6% 4.5% 94.9%
(a) (χ² =56,801; gl=2; p≤001) n= 2329                                                                                                                                                                   (b) (χ² =65,177; gl=2; p≤.001) n= 2311

BEBIDAS DESTILADAS(c) ALCOPOPS (d)

Sim Raramente Nunca Sim Raramente Nunca

Rapaz 5.1% 13.4% 81.5% Rapaz 3.3% 7.4% 89.3%

Rapariga 2.5% 10.5% 86.9% Rapariga 1.3% 4.7% 93.9%
(c) (χ² =16,161; gl=2; p≤.001) n= 2318                                                                                                         (d) (χ² =17,726; gl=2; p<.05) n= 2285

Comparação entre anos de escolaridade
Quanto às diferenças entre os anos de escolaridade, observa-se que são as crianças mais velhas que mais 
bebem todas as bebidas apresentadas.

CERVEJA(a) VINHO(b)

Sim Raramente Nunca Sim Raramente Nunca

5º ano 1.9% 8.4% 89.7% 5º ano 1.4% 6.0% 92.5%

7º ano 4.9% 21.1% 74.0% 7º ano 2.6% 9.9% 87.5%
(a) ( χ²=93,502; gl=2; p≤.001) n= 2329                                                                                                        (b) (χ²=15,881; gl=2; p≤.001) n= 2311
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BEBIDAS DESTILADAS(c) ALCOPOPS (d)

Sim Raramente Nunca Sim Raramente Nunca

5º ano 1.7% 4.2% 94.1% 5º ano 1.0% 2.0% 97.0%

7º ano 5.6% 18.5% 75.9% 7º ano 3.5% 9.5% 87.0%
(c) (χ²=144,134; gl=2; p≤.001) n= 2318                                                                                                        (d) (χ²=73,534; gl=2; p≤.001) n= 2285

EMBRIAGUEZ

A grande maioria das crianças inquiridas refere nunca ter estado embriagada.

Comparação entre géneros
Pode-se observar que são os rapazes que mais 
frequentemente referem que já estiveram 4 vezes ou 
mais embriagados.

EMBRIAGUEZ(a)

Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais

Rapaz 83.8% 13.2% 3.0%

Rapariga 90.5% 8.6% 0.9%
(a) (χ² =27,282; gl=2; p≤.001) n=2389

Comparação entre anos de escolaridade
São as crianças mais velhas que referem mais 
frequentemente já ter ficado embriagadas 4 vezes 
ou mais.

EMBRIAGUEZ(b)

Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais

5º ano 93.0% 6.1% 0.9%

7º ano 82.1% 15.0% 2.9%

 (b) (χ²=62,616; gl=2; p≤.001) n= 2389
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VIOLÊNCIA

LUTAS NO ÚLTIMO ANO

A maioria das crianças afirma que nunca se envolveu em lutas no último ano.

Comparação entre géneros
São os rapazes que mais frequentemente se envolveram em lutas no último ano.

ENVOLVIMENTO EM LUTAS NO ÚLTIMO ANO(a)

Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais

Rapaz 46.9% 39.4% 13.6%

Rapariga 80.5% 17.3% 2.2%
(a) (χ²=301,793; gl=2; p≤.001) n=2362

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças do 5º ano são as que mais vezes referem que nunca se envolveram em lutas no último ano.

ENVOLVIMENTO EM LUTAS NO ÚLTIMO ANO(b)

Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais

5º ano 66.4% 25.0% 8.6%

7º ano 61.1% 31.4% 7.5%
(b) (χ²=12,019; gl=2; p≤.01) n=2362
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COMPORTAMENTOS DE PROVOCAÇÃO/BULLYING

Mais de metade das crianças refere que nunca foi provocada na escola nos últimos dois meses e a maioria 
diz que nunca tomou parte de provocações na escola nos últimos dois meses.

 

Comparação entre géneros
Os rapazes foram mais vezes provocados e participaram mais vezes em provocações na escola.

PROVOCADO NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 2 MESES(a) PROVOCOU NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 2 MESES(b)

Nunca Uma vez por 
semana

Várias vezes 
por semana Nunca Uma vez por

semana
Várias vezes 
por semana

Rapaz 54.9% 38.2% 6.9% Rapaz 64.0% 31.8% 4.2%

Rapariga 64.1% 30.7% 5.3% Rapariga 76.1% 22.0% 1.9%
(a) (χ²=20,788; gl=2; p≤.001) n=2381                                                                                                       (b) (χ²=43,850; gl=2; p≤.001) n=2362

Comparação entre anos de escolaridade
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas a opção “ser provocado” na escola nos 
últimos 2 meses. 

As crianças que frequentam o 5º ano referem mais frequentemente que nunca provocaram nenhum colega na 
escola, nos últimos dois meses.

PROVOCADO NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 2 MESES(a) PROVOCOU NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 2 MESES(b)

Nunca Uma vez por
semana

Várias vezes 
por semana Nunca Uma vez por

semana
Várias vezes 
por semana

5º ano 61.1% 33.4% 5.5% 5º ano 72.7% 24.5% 2.8%

7º ano 58.0% 35.4% 6.6% 7º ano 67.7% 29.0% 3.3%
(a) (χ²=2,753; gl=2; p=.252) n=2381                                                                                                           (b) (χ²=6,879; gl=2; p≤.05) n=2362



08
 FAMÍLIA E AMBIENTE FAMILIAR



08
FAMÍLIA E AMBIENTE FAMILIAR

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
· Mora com...

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 
· Facilidade em falar com...

GESTÃO DAS REGRAS

53

53

54



5308 FAMÍLIA E AMBIENTE FAMILIAR

FAMÍLIA E AMBIENTE FAMILIAR

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

MORA COM...
Verifica-se que a maioria das crianças refere viver com a mãe, seguindo-se o pai.

MORA COM…(n=2433)

Mãe 94.3% Irmãos e Irmãs 73.0%

Pai 78.2% Outros familiares 20.2%

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA

FACILIDADE EM FALAR COM…
No que diz respeito à família, a maioria das crianças considera ser fácil falar com os pais, especialmente 
com a mãe.

FACILIDADE EM FALAR COM…

Fácil Difícil

Pai (n=2193) 69.8% 30.2%

Mãe (n=2319) 87.3% 12.7%

Irmão mais velho (n=998 ) 71.2% 28.8%

Irmã mais velha (n=1806) 78.9% 21.1%

Comparação entre géneros
Em relação ao diálogo com os progenitores, salienta-se que os rapazes consideraram ser fácil falar com o 
pai. Os resultados para o diálogo com a mãe não foram estatisticamente significativos.

FACILIDADE EM FALAR COM O PAI (a) FACILIDADE EM FALAR COM A MÃE (b)

Fácil Difícil Fácil Difícil

Rapaz 77.4% 22.6% Rapaz 87.4% 12.6%

Rapariga 61.9% 38.1% Rapariga 87.1% 12.9%

(a) ( χ2=62,385; gl=1; p≤.001) n=2193                                                                                                                 (b) ( χ2=0,60; gl=1; p=.807) n=2319
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Comparação entre anos de escolaridade
São as crianças do 5º ano que consideram mais fácil falar com o pai e com a mãe.

FACILIDADE EM FALAR COM O PAI (a) FACILIDADE EM FALAR COM A MÃE (b)

Fácil Difícil Fácil Difícil

5º ano 74.5% 25.5% 5º ano 90.9% 9.1%

7º ano 65.7% 34.3% 7º ano 84.1% 15.9%

 (a) (χ2=20,203; gl=1; p≤.001) n=2193                                                                                                              (b) (χ2=24,368; gl=1; p≤.001) n=2319

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA (n=2331)
A relação com a família foi medida com a escala de Cantril (1965), que é representada graficamente como 
uma escada, onde o degrau “10” corresponde à “melhor relação possível” e o degrau “0” representa a “pior 
relação possível”. 
Foi solicitado aos participantes que assinalassem o degrau que melhor descrevia o que sentiam naquele momento.
As crianças referem um valor médio de satisfação com a relação com a família de aproximadamente 9, numa escala 
de 0 a 10. 
As raparigas e as crianças mais novas afirmam ter uma melhor relação com a família.

Média Desvio Padrão Min. Máx.

Relação com a família1 8.73 1.9 0 10
1 Cantril, H. (1965). The pattern of human concerns. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Comparação entre géneros

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA
Média Desvio Padrão F p

Rapaz 8.66 1.9 4.086 .043*

Rapariga 8.81 1.8

* p≤.05

Comparação entre anos de escolaridade

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA
Média Desvio Padrão F p

5º ano 8.95 1.8 27.643 .000***

7º ano 8.55 1.9

*** p≤.001

GESTÃO DAS REGRAS

No que se refere à gestão das regras, mais de metade das crianças escolhe a opção “raramente” 
para as questões “os meus pais não me castigam, eles nem reparam” e para a questão “castigam-me 
imediatamente sem dizer porquê”. Enquanto menos de metade seleciona a opção “frequentemente” para as 
questões “explicam-me o que fiz de errado e porque estou a ser castigado” e “dizem-me que me portei mal, 
mas não me castigam”.
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REGRAS

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo 
os meus pais

Os meus pais não me castigam , eles nem 
reparam. (n=2273) 11.1% 27.1% 57.4% 4.3%

Explicam-me o que fiz de errado e porque 
estou a ser castigado. (n=2328) 46.7% 31.8% 19.0% 2.5%

Dizem-me que me portei mal, mas não me 
castigam. (n=2299) 26.1% 38.1% 33.0% 2.9%

Castigam-me imediatamente sem dizer 
porquê. (n=2269) 9.4% 17.8% 65.0% 7.8%

Comparação entre géneros
Os rapazes afirmam mais frequentemente que “os meus pais não me castigam, eles nem reparam” e que 
“castigam-me imediatamente sem dizer porquê”. Enquanto as raparigas afirmam mais frequentemente que 
“dizem-me que me portei mal, mas não me castigam”. As diferenças para a  opção “explicam-me o que fiz 
de errado e porque estou a ser castigado” não foram estatisticamente significativas.

OS MEUS PAIS NÃO ME CASTIGAM, ELES NEM REPARAM (a)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo 
os meus pais

Rapaz 13.3% 28.8% 53.4% 4.5%

Rapariga 8.9% 25.4% 61.6% 4.1%
(a) ( χ2=18,941; gl=3; p≤.001) n=2273

EXPLICAM-ME O QUE FIZ DE ERRADO E PORQUE ESTOU A SER CASTIGADO (b)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo 
os meus pais

Rapaz 45.0% 33.6% 19.1% 2.3%

Rapariga 48.4% 29.9% 19.0% 2.7%
(b) ( χ2=4,416; gl=3; p=.220) n=2328

DIZEM-ME QUE ME PORTEI MAL, MAS NÃO ME CASTIGAM (c)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo 
os meus pais

Rapaz 22.6% 38.7% 35.4% 3.3%

Rapariga 29.5% 37.4% 30.5% 2.5%
(c) ( χ2=16,417; gl=3; p≤.001) n=2299
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CASTIGAM-ME IMEDIATAMENTE SEM DIZER PORQUÊ (d)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo os 
meus pais

Rapaz 10.5% 20.8% 60.3% 8.3%

Rapariga 8.2% 14.6% 69.8% 7.3%
(d) ( χ2=24,126; gl=3; p≤.001) n=2269

Comparação entre anos de escolaridade
São as crianças mais novas que afirmam mais frequentemente que “os meus pais não me castigam, eles 
nem reparam” e que “castigam-me imediatamente sem dizer porquê”. As diferenças para as opções 
“explicam-me o que fiz de errado e porque estou a ser castigado” e “dizem-me que me portei mal, mas não 
me castigam” não foram estatisticamente significativas.

OS MEUS PAIS NÃO ME CASTIGAM, ELES NEM REPARAM (a)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo 
os meus pais

5º ano 13.2% 29.7% 52.3% 4.7%

7º ano 9.3% 25.0% 61.7% 4.0%
(a) ( χ2=21,633; gl=3; p≤.001) n=2273

EXPLICAM-ME O QUE FIZ DE ERRADO E PORQUE ESTOU A SER CASTIGADO (b)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo 
os meus pais

5º ano 48.1% 30.6% 18.4% 2.9%

7º ano 45.5% 32.8% 19.6% 2.1%

 (b) ( χ2=3,448; gl=3; p=.328) n=2328

DIZEM-ME QUE ME PORTEI MAL, MAS NÃO ME CASTIGAM (c)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo 
os meus pais

5º ano 25.8% 36.1% 34.7% 3.3%

7º ano 26.2% 39.7% 31.5% 2.6%
(c) ( χ2=4,854; gl=3; p=.183) n=2299

CASTIGAM-ME IMEDIATAMENTE SEM DIZER PORQUÊ (d)

Frequentemente Às vezes Raramente Não tenho/Não vejo os 
meus pais

5º ano 11.0% 20.1% 59.8% 9.1%

7º ano 8.0% 15.8% 69.4% 6.8%
(d) ( χ2=23,228; gl=3; p≤.001) n=2269
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RELAÇÕES DE AMIZADE 
E GRUPO DE PARES

NÚMERO DE AMIGOS(AS) 

FACILIDADE EM FALAR COM OS AMIGOS
· Facilidade em falar com o melhor amigo
· Facilidade em falar com amigos do mesmo género e do género oposto

59

60



5909 RELAÇÕES DE AMIZADE E GRUPO DE PARES

RELAÇÕES DE AMIZADE E DE GRUPO DE PARES

NÚMERO DE AMIGOS(AS)

A maior parte das crianças afirma ter mais de dois amigos(as).

Comparação entre géneros
Relativamente à comparação entre géneros, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas para o número de amigos.

NÚMERO DE AMIGOS(AS)(a)

Nenhum Um Dois ou mais

Rapaz 0.9% 3.1% 96.0%

Rapariga 0.8% 2.3% 96.8%

 (a) (χ²=1,244; gl=2; p=.537) n=2206

Comparação entre anos de escolaridade
Para os anos de escolaridade, as diferenças não foram estatisticamente significativas. 

NÚMERO DE AMIGOS(AS)(a)

Nenhum Um Dois

5º ano 0.8% 2.7% 96.5%

7º ano 0.9% 2.8% 96.3%
(b) (χ²=.135; gl=2; p=.935) n=2206
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FACILIDADE EM FALAR COM OS AMIGOS

FACILIDADE EM FALAR COM O MELHOR AMIGO
A maior parte das crianças considera ser fácil falar com o melhor amigo sobre os temas que os preocupam.

Comparação entre géneros
Não foram encontradas diferenças significativas entre os géneros. 

FACILIDADE EM FALAR COM O MELHOR AMIGO(a)

Fácil Difícil

Rapaz 84.8% 15.2%

Rapariga 86.6% 13.4%
(a)  (χ²=1,562; gl=1; p=.211) n=2208

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças mais velhas consideram mais fácil falar com o melhor amigo, sobre os temas que as preocupam.

FACILIDADE EM FALAR COM MELHOR AMIGO(b)

Fácil Difícil

5º ano 80.9% 19.1%

7º ano 89.8% 10.2%
(b) (χ²= 35,494; gl=1; p≤.001) n=2208



6109 RELAÇÕES DE AMIZADE E GRUPO DE PARES

FACILIDADE EM FALAR COM AMIGOS DO MESMO GÉNERO E DO GÉNERO OPOSTO
A maior parte das crianças considera fácil falar com os amigos do mesmo género e quase metade considera 
fácil falar com os amigos do género oposto sobre os temas que as preocupam.

                                                    

Comparação entre géneros
São as raparigas quem fala mais facilmente com os amigos do mesmo género e os rapazes quem fala mais 
facilmente com os amigos do género oposto.

FACILIDADE EM FALAR COM AMIGOS DO MESMO GÉNERO(a) FACILIDADE EM FALAR COM AMIGOS DO GÉNERO OPOSTO(b)

Fácil Difícil Fácil Difícil

Rapaz 75.1% 24.9% Rapaz 52.9% 47.1%

Rapariga 79.7% 20.3% Rapariga 36.8% 63.2%

(a) (χ²=6,535; gl=1; p≤.05) n=2249                                                                                                 (b) (χ²=55,027; gl=1; p≤.001) n=2189

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças que frequentam o 7º ano são as que falam mais facilmente com os amigos do mesmo género e 
do género oposto, sobre os temas que as preocupam.

FACILIDADE EM FALAR COM AMIGOS DO MESMO GÉNERO(a) FACILIDADE EM FALAR COM AMIGOS DO GÉNERO OPOSTO(b)

Fácil Difícil Fácil Difícil

5º ano 74.4% 25.6% 5º ano 41.5% 58.5%

7º ano 79.8% 20.2% 7º ano 47.7% 52.3%

(a) (χ²=9,053 gl=1; p≤.01) n=2249                                                                                                     (b) (χ²=7,925; gl=1; p≤.01) n=2189



62 Relatório do Estudo KIDSCREEN 2010 e 2006



10
 ESCOLA E AMBIENTE ESCOLAR



10
ESCOLA E AMBIENTE ESCOLAR

ESCOLA 
· Gostar da escola

RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 
· O que os teus professores pensam da tua capacidade escolar

TRABALHOS DE CASA
· Pressão/stress com os trabalhos de casa
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ESCOLA E AMBIENTE ESCOLAR

ESCOLA

GOSTAR DA ESCOLA
A maioria das crianças refere que gosta da escola.

Comparação entre géneros
As raparigas referem gostar mais da escola.

GOSTAR DA ESCOLA (a)

Gosta Não gosta

Rapaz 77.5% 22.5%

Rapariga 87.0% 13.0%

(a) ( χ2 =36,691; gl=1; p≤001) n=2400

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças do 5º ano referem mais frequentemente 
gostar da escola.

GOSTAR DA ESCOLA (b)

Gosta Não gosta

5º  ano 89.9% 10.1%

7º  ano 75.4% 24.6%
(b) ( χ2 =85,867; gl=1; p≤.001) n=2400

RELAÇÃO COM OS PROFESSORES

O QUE OS TEUS PROFESSORES PENSAM DA TUA CAPACIDADE ESCOLAR
Quando questionados sobre o que os professores pensam da sua capacidade escolar, a maioria considera 
que os professores pensam que eles têm uma capacidade escolar média ou boa.
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Comparação entre géneros
Os rapazes referem mais frequentemente que a 
perceção dos professores sobre a sua capacidade 
académica é média, enquanto as raparigas referem 
que é boa.

O QUE OS TEUS PROFESSORES PENSAM DA TUA CAPACIDADE 
ACADÉMICA (a)

Inferior à media Média Boa Muito boa

Rapaz 4.8% 40.3% 41.7% 13.3%

Rapariga 4.9% 35.7% 47.8% 11.6%

 (a) ( χ2 =9,774; gl=3; p≤.05) n=2391

Comparação entre géneros
Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas.

PRESSÃO COM OS TRABALHOS DE CASA(a)

Nenhuma Pouca Alguma Muita

Rapaz 20.3% 34.2% 36.4% 9.2%

Rapariga 19.7% 32.3% 37.6% 10.4%
(a) ( χ2=1,780; gl=3; p=.619) n=2406

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças do 5º ano referem mais frequentemente 
que a perceção dos professores sobre a sua 
capacidade académica é boa ou muito boa.

O QUE OS TEUS PROFESSORES PENSAM DA TUA CAPACIDADE 
ACADÉMICA (b)

Inferior à media Média Boa Muito boa

5º ano 3.7% 34.4% 48.6% 13.2%

7º ano 5.8% 41.1% 41.3% 11.8%
(b) ( χ2 =20,686; gl=3; p≤.001) n=2391

TRABALHOS DE CASA

PRESSÃO/STRESSE COM OS TRABALHOS DE CASA
Quando questionados sobre se sentem pressão com os trabalhos de casa, cerca de 37% das crianças 
referem que sentem alguma.

Comparação entre anos de escolaridade
Os alunos do 5º ano referem mais frequentemente 
que não sentem nenhuma pressão com os trabalhos 
de casa. 

PRESSÃO COM OS TRABALHOS DE CASA(b)

Nenhuma Pouca Alguma Muita

5º ano 22.9% 34.9% 34.4% 7.8%

7º ano 17.5% 31.8% 39.2% 11.5%
 (b) ( χ2=22,158;  gl=3; p≤.001) n=2406
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CONDIÇÕES DE SAÚDE 
· Doenças prolongadas, incapacitantes, deficiências 
  e outros problemas de saúde diagnosticados por um médico
· Essa doença ou problema de saúde afecta a tua assiduidade?

SATISFAÇÃO COM A VIDA

FELICIDADE
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SAÚDE E BEM-ESTAR

CONDIÇÕES DE SAÚDE

DOENÇAS PROLONGADAS, INCAPACIDADES, DEFICIÊNCIAS E OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE DIAGNOSTICADOS 
POR UM MÉDICO

A grande maioria das crianças refere que não tem nenhum problema de saúde.

Comparação entre géneros
São as raparigas que referem mais frequentemente 
ter problemas de saúde.

PROBLEMA DE SAÚDE (a)

Sim Não

Rapaz 14.6% 85.4%

Rapariga 18.5% 81.5%
(a) ( χ2=6,452; gl=1; p≤.05) n=2289

Comparação entre anos de escolaridade
Não foram encontradas diferenças significativas.

PROBLEMA DE SAÚDE (b)

Sim Não

5º ano 15.9% 84.1%

7º ano 17.0% 83.0%
(b) ( χ2=0,448; gl=1; p=.503) n=2289

ESSA DOENÇA OU PROBLEMA DE SAÚDE AFETA A TUA ASSIDUIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA?

A grande maioria das crianças que afirma ter um problema de saúde refere que essa doença não afeta a sua 
assiduidade e participação na escola.

ESSA DOENÇA OU PROBLEMA DE SAÚDE AFETA A TUA ASSIDUIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA? (n=816)

Sim Não

11.6% 88.4%
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Comparação entre géneros
Não foram encontradas diferenças significativas.

PROBLEMA DE SAÚDE AFETA A TUA ASSIDUIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA?(a)

Sim Não

Rapaz 12.8% 87.2%

Rapariga 10.3% 89.7%
(a) ( χ2=1,147; gl=1; p=.284) n=816

Comparação entre anos de escolaridade
Não foram encontradas diferenças significativas.

PROBLEMA DE SAÚDE AFETA A TUA ASSIDUIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA?(a)

Sim Não

5º ano 10.3% 89.7%

7º ano 13.2% 86.8%
(a) ( χ2=1,588; gl=1; p=.208) n=816

SATISFAÇÃO COM A VIDA (n=2328)

A Satisfação com a vida foi medida com a escala de Cantril (1965), que é representada graficamente como 
uma escada, onde o degrau “10” corresponde à “melhor vida possível” e o degrau “0” representa a pior vida 
possível. Foi solicitado aos participantes que assinalassem o degrau que melhor descrevia o que sentiam 
naquele momento.

O valor médio apresentado pelas crianças é de aproximadamente 8, numa escala de 0 a 10. 

Média Desvio Padrão Min. Máx.

Satisfação com a vida1 7.65 2.0 0 10
1 Cantril, H. (1965). The pattern of human concerns. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Comparação entre géneros
Não foram encontradas diferenças significativas.

SATISFAÇÃO COM A VIDA

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1175) 7.66 2.0
.001 .979

Rapariga (n=1153) 7.65 2.0
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Comparação entre anos de escolaridade
São as crianças do 5º ano que apresentam uma maior satisfação com a vida.

SATISFAÇÃO COM A VIDA

Média Desvio Padrão F p

5º ano (n=1063) 8.10 2.0
97.197 .000***

7º ano (n=1265) 7.28 2.0

*** p≤.001

FELICIDADE

Quando questionados sobre a sua felicidade, a maioria das crianças afirma sentir-se feliz.

Comparação entre géneros
Não foram encontradas diferenças entre os géneros.

PERCEÇÃO DA FELICIDADE (a)

Feliz Infeliz

Rapaz 86.3% 13.7%

Rapariga 83.9% 16.1%
(a) (χ²=2,746; gl =1; p=.097) n=2401

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças do 5º ano são as que mais frequentemente 
referem sentir-se felizes.

PERCEÇÃO DA FELICIDADE (b)

Feliz Infeliz

5º ano 88.7% 11.3%

7º ano 82.0% 18.0%
(b) (χ²=21,200; gl =1; p≤.001) n=2401
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ESTRATÉGIAS PESSOAIS E INTERPESSOAIS

QUALIDADE DE VIDA (KIDSCREEN) 
(Borges, Matos, & Diniz, 20111 ; Gaspar & Matos, 20082; Ravens et al., 20053)

A Qualidade de Vida foi medida pelo Kidscreen 10 sendo que os autores o propõem para avaliar uma 
característica unidimensional global de Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde. As questões são 
colocadas num limite temporal “pensa na última semana” e o adolescente responde numa escala de Likert 
de cinco pontos entre “nada” e “totalmente”. No presente estudo, o recurso à análise fatorial com rotação 
varimax aos itens da medida decifra dois fatores e não um como fora proposto pelos autores: o primeiro 
fator, explicando 27,78% da variância, inclui sete itens relacionados com a dimensão afetivo-emocional; 
o segundo fator, que se denominou “dimensão cognitiva”, agrupou três itens, tendo explicado 18,57% da 
variância. Os índices de consistência interna foram calculados através do coeficiente alfa de Cronbach: 
0,77 para a totalidade da escala; a análise das correlações médias inter-itens mostrou o valor de 0,26; a 
correlação item-total apresentou valores que variaram de 0,13 a 0,58. Quanto às subescalas, foram obtidos 
valores de alfa de Cronbach de 0,77 para a dimensão afetivo-emocional e 0,54 para a dimensão cognitiva. A 
análise das correlações médias inter-itens mostrou valores que variaram de 0,32 para os itens da dimensão 
afetivo-emocional e 0,30 para os itens da dimensão cognitiva. A correlação item-total apresentou valores 
que variaram de 0,23 a 0,58 para os itens da dimensão afetivo-emocional e de 0,18 a 0,52 para os itens da 
dimensão cognitiva (Borges, Matos, & Diniz, 2011).

O valor médio apresentado pelas crianças inquiridas é de aproximadamente 41 para a escala total, 29 para a 
dimensão afetivo-emocional e 12 para a dimensão cognitiva.

 

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

QUALIDADE DE VIDA 
(KIDSCREEN)1 41.07 5.2 10-50 10 .742

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

DIMENSÃO AFETIVO-EMOCIONAL 29.21 4.0 7-35 7 .714

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α 

DIMENSÃO COGNITIVA 11.8 2.3 3-15 3 .588

1 Borges, A., Matos, M., & Diniz, J. (2011). Processo Adolescente e Saúde Positiva: Âmbitos Afectivo e Cognitivo. Psicologia: Reflexão e Critica, 24(2), 281-291.

2 Gaspar, T., Matos, M.G. (Coord) (2008). Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes – Versão Portuguesa dos Instrumentos KIDSCREEN 52. Lisboa: Faculdade de 
Motricidade Humana/FCT.

3 Ravens-Sieberer, U., Gosch, A., Rajmil, L., Erhart, M., Bruil, J., Duer, W., Auquier, P., Power, M., Abel, T., Czemy, L., Mazru, J., Czimbalmos, A., Tountas, Y., 
Hagquist, C., Kilroe, J., & the European KIDSCREEN Group (2005). KIDSCREEN-52 quality-of-life measure for children and adolescentes. Expert Review of Pharma- 
-coeconomics & Outcomes Research, 5 (3), 353-364
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Comparação entre géneros
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os géneros  para a qualidade de vida.

QUALIDADE DE VIDA (KIDSCREEN)

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1124) 41.22 5.0
1,897 .169

Rapariga (n=1081) 40.91 5.5

As raparigas têm média superior na dimensão cognitiva, enquanto os rapazes apresentam média superior na 
dimensão afetivo-emocional da qualidade de vida.

DIMENSÃO COGNITIVA

Média Desvio 
Padrão F p

Rapaz 
(n=1206) 11.62 2.3

19.758 .000***

Rapariga 
(n=1156) 12.04 2.3

*** p≤.001

DIMENSÃO AFETIVO-EMOCIONAL

Média Desvio 
Padrão F p

Rapaz 
(n=1143) 29.55 3.7

17,249 .000***

Rapariga 
(n=1104) 28.85 4.2

*** p≤.001

Comparação entre anos de escolaridade
São as crianças mais novas que referem ter uma maior qualidade de vida.

QUALIDADE DE VIDA (KIDSCREEN)

Média Desvio Padrão F p

5º ano (n=1015) 41.37 5.2
6,448 .011*

7º ano (n=1190) 40.80 5.2

* p≤.05;

São as crianças do 5º ano que têm média superior na dimensão afetivo-emocional. Não foram encontradas 
diferenças para os anos de escolaridade relativamente à dimensão cognitiva.

DIMENSÃO AFETIVO-EMOCIONAL

Média Desvio 
Padrão F p

5º ano 
(n=1033) 29.51 4.0

10.906 .001***

7º ano 
(n=1214) 28.95 4.0

*** p≤.001

DIMENSÃO COGNITIVA

Média Desvio 
Padrão F p

5º ano 
(n=1092) 11.80 2.5

.258 .611
7º ano 
(n=1270) 11.85 2.1
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SUPORTE SOCIAL 
(Gaspar & Matos, 20084)

A escala do suporte social foi utilizada conforme descrito por Gaspar e Matos (2008). Após a realização de 
uma análise fatorial encontraram-se dois fatores. O fator 1 constituído por 7 itens (por exemplo: “Estou 
satisfeito com a quantidade de amigos que tenho”, “Estou satisfeito com a quantidade de tempo que passo 
com os meus amigos”, “Estou satisfeito com as atividades e coisas que faço com o meu grupo de amigos”). 
Este componente explica 30.32% da variância e foi-lhe atribuída a designação de satisfação com o suporte 
social. Os restantes cinco itens que compõem a escala associam-se à dimensão de necessidade de maior 
atividades associadas ao suporte social e explicam 18.8% da variância explicada pela escala (exemplos 
de itens: “Os amigos não me procuram tantas vezes quantas eu gostava”; “Às vezes sinto falta de alguém 
verdadeiramente íntimo que me compreenda e com quem possa desabafar sobre coisas íntimas”; “Não 
estou com amigos tantas vezes quantas eu gostaria”). A análise da escala como um conjunto unifatorial, 
apresenta um alpha de Cronbach de 0.75, o que atesta a boa consistência interna de ambas as escalas.

Relativamente ao suporte social global, as crianças apresentam uma média de aproximadamente 44, 
enquanto para a dimensão satisfação com o suporte social, a média encontrada foi de aproximadamente 30 e 
para a dimensão necessidade de mais atividades associadas ao suporte social foi de aproximadamente 15.

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

SUPORTE SOCIAL - GLOBAL 43.82 7.0 12-60 12 .72

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL 29.52 5.1 7-35 7 .85

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

DIMENSÃO NECESSIDADE DE MAIS ATIVIDADES 
ASSOCIADAS AO SUPORTE SOCIAL 14.29 4.7 5-25 5 .71

 

4 Gaspar, T., Matos, M.G. (Coord) (2008). Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes – Versão Portuguesa dos Instrumentos KIDSCREEN 52. Lisboa: Faculdade de 
Motricidade Humana/FCT.
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Comparação entre géneros
As raparigas apresentam uma média superior de suporte social global e de necessidade de mais atividades 
associadas ao suporte social. As diferenças para a dimensão satisfação com o suporte social não foram 
estatisticamente significativas.

SUPORTE SOCIAL – GLOBAL

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1108) 43.27 6.6
14.055 .000***

Rapariga (n=1070) 44.40 7.5

*** p≤.001

DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL

Média Desvio 
Padrão F p

Rapaz (n=1142) 29.46 5.1
.319 .572

Rapariga (n=1115) 29.58 5.1

DIMENSÃO NECESSIDADE DE MAIS ATIVIDADES ASSOCIADAS 
AO SUPORTE SOCIAL

Média Desvio 
Padrão F p

Rapaz (n=1167) 13.82 4.6
24.960 .000***

Rapariga (n=1120) 14.80 4.7

*** p≤.001

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças do 7º ano de escolaridade apresentam uma média superior na dimensão necessidade de mais 
atividades associadas ao suporte social, enquanto as do 5º ano têm uma média superior da dimensão 
satisfação com o suporte social. As diferenças para o suporte social global não foram estatisticamente 
significativas.

SUPORTE SOCIAL – GLOBAL

Média Desvio Padrão F p

5º ano (n=981) 43.65 6.7
1.082 .298

7º ano (n=1197) 43.96 7.3

DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL

Média Desvio 
Padrão F p

5º ano (n=1028) 30.09 4.8
24.005 .000***

7º ano (n=1229) 29.04 5.2

*** p≤.001

DIMENSÃO NECESSIDADE DE MAIS ATIVIDADES ASSOCIADAS AO 
SUPORTE SOCIAL

Média Desvio 
Padrão F P

5º ano (n=1039) 13.55 4.9
48.690 .000***

7º ano (n=1248) 14.92 4.5

*** p≤.001
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AUTO-REGULAÇÃO 
(Matos & Equipa Aventura Social, 20125)

Para medir a auto-regulação utilizou-se uma escala com 5 itens, que a criança responde numa escala de 
Likert de cinco pontos entre “não é nada verdade” e “é sempre verdade”. A análise da escala como um 
conjunto unifatorial apresenta um alpha de Cronbach de 0.69. As crianças apresentam uma média de auto- 
-regulação de aproximadamente 18.

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

AUTO-REGULAÇÃO 18.23 3.97 5-25 5 .695

Comparação entre géneros
As diferenças entre os géneros não foram estatisticamente significativas.

AUTO-REGULAÇÃO

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1205) 18.25 3.9
.038 .846

Rapariga (n=1166) 18.22 4

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças do 5º ano têm média superior de auto-regulação.

AUTO-REGULAÇÃO

Média Desvio Padrão F P

5º ano (n=1089) 18.5 4.1
9.288 .002**

7º ano (n=1282) 18 3.9

** p≤.01

5 Matos, M., & Equipa Aventura Social (2012). A Saúde dos Adolescentes Portugueses – Relatório do Estudo HBSC 2010. Lisboa: CMDT/FMH
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OTIMISMO (LOT – LIFE ORIENTATION TEST)
(Scheier, Carver, & Bridges, 19946).

O LOT (Life Orientation Test) tem como objectivo medir o construto de orientação da vida referente à maneira 
como as crianças/adolescentes percebem a sua vida de uma forma mais ou menos otimista. 

O LOT-R é constituído por dez itens, dos quais quatro são distratores e os restantes seis avaliam o otimismo 
disposicional. Diversos autores e estudos reforçam a validade de constructo associada a duas dimensões 
que abrangem as facetas positivas e negativas do otimismo (Nakano, 2004; Reilley et al., 2005; Scheier & 
Carver, 1985). O instrumento é de autopreenchimento e as modalidades de respostas apresentam-se numa 
escala ordinal de cinco pontos, cujos pólos variam entre “concordo totalmente” e “discordo totalmente”, 
permitindo um registo do grau de concordância face às afirmações apresentadas. Três itens são colocados 
numa perspetiva positiva e três itens apresentam um cariz negativo e são invertidos. Para obter a nota final 
os itens são somados (Gaspar, Ribeiro, Leal, Matos, & Ferreira, 2009).

A média de otimismo das crianças situa-se em aproximadamente 21.

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

LOT 20.75 3.6 6-30 6 .482

 
Comparação entre géneros
As diferenças entre os géneros não foram estatisticamente significativas.

LOT

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1162) 20.71 3.5
.397 .529

Rapariga (n=1122) 20.80 3.7

Comparação entre anos de escolaridade
As diferenças entre os anos de escolaridade não foram estatisticamente significativas.

LOT

Média Desvio Padrão F p

5º ano (n=1044) 20.81 3.64
.400 .527

7º ano (n=1240) 20.71 3.55

6 Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A re-evaluation 
of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.  
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CAPITAL SOCIAL 
(Mitchell & Zimet 20007).

Relativamente à escala do “Capital Social”, seguiram-se os procedimentos descritos por Mitchell e Zimet 
(2000). As dimensões encontradas foram: Relação com os Amigos – escala de 4 a 28 valores, com média de 
aproximadamente 23; Relação com a Família – com média de aproximadamente 25, com um valor máximo 
de 28 valores e Relação com Outros Significativos – com média de aproximadamente 25, com um valor 
máximo de 28 valores.

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

RELAÇÃO COM OS AMIGOS 22.99 5.5 4-28 4 .877

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 25.02 4.5 4-28 4 .865

Média Desvio Padrão Min.-Máx. Nº itens α

RELAÇÃO COM OUTROS 
SIGNIFICATIVOS 24.94 4.5 4-28 4 .820

Comparação entre géneros
São as raparigas que apresentam maior média na dimensão relação com os amigos e na dimensão outros 
significativos. 

Não se encontraram diferenças significativas para a dimensão relação com a família.

RELAÇÃO COM OS AMIGOS

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1186) 22.15 5.8
56.977 .000***

Rapariga (n=1160) 23.85 5.2

*** p≤.001

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1200) 24.91 4.5
1.300 .254

Rapariga (n=1162) 25.12 4.4

7 Mitchell, J., & Zimet, G. (2000). Psychometric Propertis of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in  urban adolescents. American Journal of 
Community Psychology, 28(3), 391-400.
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RELAÇÃO COM OUTROS SIGNIFICATIVOS

Média Desvio Padrão F p

Rapaz (n=1203) 24.24 4.9
60.591 .000***

Rapariga (n=1163) 25.66 3.9

*** p≤.001

Comparação entre anos de escolaridade
São as crianças do 7º ano que apresentam média superior na dimensão  relação com os amigos, enquanto 
os que frequentam o 5º ano apresentam média superior na dimensão relação com a família e na dimensão 
relação com outros significativos.

RELAÇÃO COM OS AMIGOS

Média Desvio Padrão F p

5º ano (n=1086) 22.66 5.7
7.199 .007**

7º ano (n=1260) 23.28 5.4

** p≤.01

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA

Média Desvio Padrão F p

5º ano (n=1085) 25.65 4.0
40.952 .000***

7º ano (n=1277) 24.48 4.8

*** p≤.001

RELAÇÃO COM OUTROS SIGNIFICATIVOS

Média Desvio Padrão F p

5º ano (n=1093) 25.17 4.4
5.261 .022*

7º ano (n=1273) 24.74 4.6

* p≤.05
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EVOLUÇÃO ENTRE 2006 E 2010

IMAGEM DO CORPO, PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E TEMPOS LIVRES

IMAGEM DO CORPO

Imagem do Corpo –  Fazer dieta
De 2006 para 2010 diminuiram as crianças que referem que não estão a fazer dieta porque o seu peso 
está bom.

FAZER DIETA(a)

Não, o peso está bom Não, mas deveria perder peso Não, porque preciso ganhar peso Sim

2010 56.0% 21.4% 12.7% 9.9%

2006 60.0% 20.3% 10.2% 9.4%
(a) (χ²=11,896; gl=3; p≤.01) n=5401

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

Prática de atividade física durante a última semana
De 2006 para 2010 diminui a percentagem de crianças que refere que praticam atividade física todos os dias.

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA ÚLTIMA SEMANA(a)

Nunca 1 a 2 dias por semana 3 a 6 dias por semana Todos os dias

2010 3.6% 33.7% 47.9% 14.8%

2006 5.0% 28.2% 45.1% 21.7%
(a) (χ²=54,705;  gl=3; p≤.001) n=5380

TEMPOS LIVRES

Tempos Livres
Verifica-se que de 2006 para 2010 aumentou o número de crianças que refere passar entre 1 a 3 horas a 
jogar playstation. 

As diferenças para a variável “ver tv” não foram estatisticamente significativas.
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VER TELEVISÃO/VÍDEOS OU DVD (a) JOGAR PLAYSTATION (b)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

2010 25.6% 58.3% 16.1% 2010 62.2% 28.9% 8.8%

2006 25.6% 59.3% 15.1% 2006 64.9% 25.7% 9.4%
(a) ( χ2 =1,189; gl=2; p=.552) n= 5417                                                                                                             (b) ( χ2 =6,962; gl=2; p≤.05) n= 5362

 

De 2006 para 2010 aumentou o número de crianças que refere jogar no computador 4 horas ou mais.

Os resultados para a variável “fazer os trabalhos de casa” não foram estatisticamente significativos.

JOGAR NO COMPUTADOR (c) FAZER OS TRABALHOS DE CASA OU ESTUDAR (d)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

2010 36.4% 47.2% 16.4% 2010 29.9% 63.5% 6.7%

2006 52.6% 37.7% 9.6% 2006 31.1% 61.8% 7.0%
(c) ( χ2 =152,721; gl=2; p≤.001) n= 5374                                                                                                         (d) ( χ2 =1,513; gl=2; p=.469) n= 5383

Entre 2006 e 2010 aumentou o número de crianças que refere praticar um desporto 4 horas ou mais. Observa-se 
a mesma tendência relativamente à variável “estar na internet”.

PRATICAR UM DESPORTO (e) ESTAR NA INTERNET OU “CHATS” (f)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 
½ hora ou 

menos 1 a 3 horas 4 horas ou 
mais 

2010 31,5% 54,1% 14,5% 2010 44.9% 39.8% 15.3%

2006 31,2% 56,8% 12,0% 2006 67.5% 24.3% 8.2%

 (e) ( χ2 =7,710; gl=2; p≤.05) n= 5378                                                                                         (f) ( χ2 =275,596; gl=2; p≤.001) n= 5312

O número de crianças que refere dormir 4 horas ou mais nos seus tempos livres diminuiu entre 2006 e 2010. 

Verifica-se um aumento no número de crianças que refere conversar com os amigos 4 horas ou mais.

DORMIR (g)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 

2010 25.8% 13.0% 61.2%

2006 22.8% 11.6% 65.6%

(g) ( χ2 =10,817; gl=2; p≤.01) n= 5315

CONVERSAR COM AMIGOS (h)

½ hora ou 
menos 1 a 3 horas 4 horas ou 

mais 

2010 33.4% 41.0% 25.5%

2006 35.9% 44.0% 20.1%
         (h) ( χ2 =22,273; gl=2; p≤. 001) n= 5386
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COMPORTAMENTOS DE RISCO

TABACO

Consumo de tabaco 
Não foram encontradas diferenças significativas para o consumo de tabaco.

CONSUMO DE TABACO (a)

Todos os dias Pelo menos uma vez por semana Menos de uma vez por semana Não fuma

2010 1.8% 1.3% 1.8% 95.1%

2006 1.9% 1.5% 1.7% 94.9%
(a) (χ²=0,496gl=3; p=.920) n=5525

ÁLCOOL

Consumo de álcool 
Não foram encontradas diferenças significativas para o consumo de cerveja, vinho e bebidas destiladas entre 
2006 e 2010.

CERVEJA (a) VINHO (b)

Sim Raramente Nunca Sim Raramente Nunca

2010 3.5% 15.3% 81.2% 2010 2.0% 8.1% 89.8%

2006 4.2% 15.6% 80.2% 2006 1.5% 7.6% 90.9%
(a) ( χ2 =1,912; gl=2; p=.384) n= 5388                                                                                                         (b) ( χ2 =3,160; gl=2; p=.206) n= 5336

BEBIDAS DESTILADAS (c)

Sim Raramente Nunca

2010 3.8% 12.0% 84.2%

2006 4.4% 13.2% 82.4%
(c) ( χ2 =3,028; gl=2; p=.220) n= 5396
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VIOLÊNCIA

Lutas no último ano
De 2006 para 2010 houve uma diminuição das crianças que referem ter estado envolvidas em lutas 4 vezes 
ou mais.

ENVOLVIMENTO EM LUTAS NO ÚLTIMO ANO (a)

Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais

2010 63.5% 28.5% 8.0%

2006 55.6% 31.3% 13.1%
(a) (χ²=49,642; gl=2; p≤.001) n=5492

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA E GRUPO DE PARES

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA

Facilidade em falar com…
Houve um aumento na quantidade de crianças que referiu ter facilidade em comunicar com o pai e com a mãe, 
entre 2006 e 2010.

FACILIDADE EM FALAR COM O PAI (a) FACILIDADE EM FALAR COM A MÃE (b)

Fácil Difícil Não tenho/
Não vejo Fácil Difícil Não tenho/

Não vejo

2010 65.5% 28.3% 6.2% 2010 85.8% 12.5% 1.7%

2006 56.0% 35.4% 8.6% 2006 79.8% 17.4% 2.8%

(a) ( χ2=49,216; gl=2; p≤.001) n=5179                                                                                                          (b) ( χ2=34,717; gl=2; p=.947) n=5407

RELAÇÃO COM O GRUPO DE PARES

NÚMERO DE AMIGOS
De 2006 para 2010 aumentou a quantidade de crianças que refere que tem três ou mais bons amigos.

QUANTIDADE DE BONS AMIGOS(a)

Nenhum Um Dois Três ou mais

2010 0.9% 2.7% 6.5% 89.9%

2006 1.9% 5.3% 10.8% 82.0%
(a) ( χ2 =66,678; gl=3; p≤.001) n=5339
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ESCOLA E AMBIENTE ESCOLAR

ESCOLA

Gostar da escola
Não foram encontradas diferenças significativas para o sentimento pela escola.

GOSTAR DA ESCOLA (a)

Gosta Não gosta

2010 82.2% 17.8%

2006 80.9% 19.1%
(a) ( χ2 =1,436; gl=1; p=.231) n=5542

RELAÇÃO COM OS PROFESSORES

O que os teus professores pensam da tua capacidade académica
Entre 2006 e 2010 diminuiu a percentagem de crianças que refere que os professores acham a sua capacidade 
académica inferior à média.
 

O QUE OS TEUS PROFESSORES PENSAM DA TUA CAPACIDADE ACADÉMICA (a)

Inferior à média Média Boa Muito boa

2010 4.9% 38.0% 44.7% 12.5%

2006 6.4% 38.9% 38.6% 16.1%

 (a) ( χ2 =30,249; gl=3; p≤.001) n=5523

ESTRATÉGIAS PESSOAIS E INTERPESSOAIS

QUALIDADE DE VIDA

Kidscreen
Verifica-se um aumento da média na perceção de qualidade de vida nas crianças entre 2006 e 2010.

QUALIDADE DE VIDA (KIDSCREEN)

Média Desvio Padrão F p

2010 (n= 2205) 41.07 5.89
40.469 .000***

2006 (n=2920) 40.06 5.24

***p≤.001
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Em 2010 as crianças apresentam uma média superior na dimensão afectivo-emocional, quando comparado com 
o ano de 2006.

DIMENSÃO AFETIVO-EMOCIONAL

Média Desvio Padrão F p

2010 (n=2247) 29.21 4.0
12.126 .001***

2006 (n=2987) 28.80 4.5

***p≤.001

Relativamente à dimensão cognitiva, verifica-se que a média é superior em 2010.

DIMENSÃO COGNITIVA

Média Desvio Padrão F p

2010 (n=2362) 11.83 2.3
82.876 .000***

2006 (n=3094) 11.26 2.3
***p≤.001

SUPORTE SOCIAL

Suporte Social
No que se refere ao suporte social global, verifica-se um aumento da média entre 2006 e 2010.

SUPORTE SOCIAL  – GLOBAL

Média Desvio Padrão F p

2010 (n=2178) 43.82 7.0
13.101 .000***

2006 (n=2907) 43.10 7.1
***p≤.001

As diferenças para a dimensão satisfação com o suporte social não foram estatisticamente significativas.

DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL

Média Desvio Padrão F p

2010 (n=2257) 29.52 5.1
1.107 .293

2006 (n=2987) 29.37 5.2
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Verifica-se que em 2010 a média da dimensão necessidade de mais atividades associadas ao suporte 
social é superior a 2006.

DIMENSÃO NECESSIDADE DE MAIS ATIVIDADES ASSOCIADAS AO SUPORTE SOCIAL

Média Desvio Padrão F p

2010 (n=2287) 14.30 4.7
19.451 .000***

2006 (n=3039) 13.73 4.6
***p≤.001

OTIMISMO

LOT (Life Orientation Test)
De 2006 para 2010 houve um aumento dos índices de otimismo entre as crianças.

LOT

Média Desvio Padrão F p

2010 (n=2284) 20.76 3.6
4491.666 .000***

2006 (n=3023) 14.19 3.5
***p≤.001
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COMPARAÇÃO DO 5º AO 10º ANO DE ESCOLARIDADE

SONO

HORAS DE SONO

Horas de sono durante a semana
São as crianças do 6º ano de escolaridade que dormem mais frequentemente menos de 8 horas durante o 
fim-de-semana.

(a) ( χ2 =32,989; gl=8; p≤001) n=6906

USO DE SUBSTÂNCIAS

TABACO 
Consumo de tabaco 

Comparação entre anos de escolaridade
Relativamente ao consumo de tabaco, observa-se que são as crianças do 5º ano que mais frequentemente 
afirmam não fumar.

(a) ( χ2 =435,374; gl=12; p≤001) n=7369
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ÁLCOOL
Consumo de álcool 

Comparação entre anos de escolaridade
As crianças do 5º ano bebem menos cerveja, menos vinho, menos bebidas destiladas e menos alcoopops. 

(a) ( χ2 =907,805; gl=8; p≤001) n=7271                                                                             (b) ( χ2 =1620,236; gl=8; p≤001) n=7623

 
(c) ( χ2 =263,555; gl=8; p≤001) n=7222                                                                                       (d) ( χ2 =1249,268; gl=8; p≤001) n=7188

VIOLÊNCIA

LUTAS NO ÚLTIMO ANO

Comparação entre anos de escolaridade
Relativamente ao envolvimento em lutas, são as crianças do 5º ano que mais frequentemente afirmam ter-se 
envolvido 4 vezes ou mais.
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(a) ( χ2 =108,701; gl=8; p≤001) n=7311

FAMÍLIA E AMBIENTE FAMILIAR

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA
Facilidade em falar com…

Comparação entre anos de escolaridade
Relativamente à comunicação com o pai e com a mãe, as crianças do 5º ano referem mais frequentemente 
comunicar facilmente com ambos.

 
(a) ( χ2 =225,896; gl=8; p≤001) n=7193

(b) ( χ2 =184,907; gl=8; p≤001) n=7140
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RELAÇÃO COM A FAMÍLIA (n=7077)

São as crianças do 5º ano que possuem média superior de satisfação na relação com a família.

***p≤001

RELAÇÕES DE AMIZADE E GRUPO DE PARES

FACILIDADE EM FALAR COM OS AMIGOS
Facilidade em falar com amigos do mesmo género e do género oposto

Comparação entre anos de escolaridade
Os adolescentes que frequentam o 10º ano são os que falam mais facilmente sobre os temas que os 
preocupam com os amigos do mesmo género e com os amigos do género oposto. 

(a) ( χ2 =103,223; gl=8; p ≤.001) n=6869

(b) ( χ2 =395,875; gl=8; p ≤.001) n=6739
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ESCOLA E AMBIENTE ESCOLAR

RELAÇÃO COM OS PROFESSORES
O que os professores pensam sobre a tua capacidade académica

Comparação entre anos de escolaridade
No que se refere à perceção dos professores sobre a sua capacidade académica, são os adolescentes do 10º 
ano que referem mais frequentemente ser inferior à média.

(a) ( χ2 =163,545; gl=12; p ≤.001) n=7399

ESTRATÉGIAS PESSOAIS E INTERPESSOAIS

QUALIDADE DE VIDA (KIDSCREEN)

São as crianças do 6º ano de escolaridade que apresentam média superior de qualidade de vida para a 
dimensão cognitiva.

As crianças do 5º ano apresentam média superior na dimensão afetivo-emocional.

***p≤.001
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***p≤.001

***p≤.001

Kidscreen – Escolaridade/Género
Os rapazes do 7º, 8º e 10º anos de escolaridade têm média superior de qualidade de vida. As diferenças para 
o 5º e o 6º ano não foram estatisticamente significativas.

   (1) n=2423; n.s. (2) n=1385; n.s. (3) n=2702; p≤.001 (4) n=1455; p≤.001 (5) n= 1782; p≤.001

Para a dimensão afetivo-emocional, os rapazes apresentam média superior no 5º ano, 7º ano, 8º ano e 10º ano. 
As diferenças não foram significativas para o 6º ano de escolaridade.
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(1) n=2478; p≤.001 (2) n=1414; n.s. (3) n=2756; p≤.001 (4) n=1475; p≤.001 (5) n= 1792; p≤.001

Para a dimensão cognitiva as raparigas apresentam média superior no 5º e no 6º ano. As diferenças para o 
7º, 8º e 10º anos não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas.

(6) n= 2594; p≤.001 (7) n=1437; p≤.001 (8) n=2862; n.s. (9) n= 1499; n.s. (10) n=1826; n.s.

CAPITAL SOCIAL

As crianças do 5º ano têm uma média superior de relação com a família e de relação com outros 
significativos. São os adolescentes do 10º ano que têm uma média superior de relação com os amigos.

***p≤.001
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***p ≤.001

***p ≤.001

Capital Social – Escolaridade/Género 
No 6º ano as raparigas têm média superior de relação com a família e no 10º ano são os rapazes que 
apresentam média superior de relação com a família. Os resultados para o 5º, 7º e 8º anos de escolaridade 
não foram significativos.

(1) n=1085; n.s. (2) n=1375; p≤.001. (3) n=1277; n.s. (4) n=1498; n.s. (5) n= 1805; p≤.01
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Para a relação com os amigos e outros significativos, são as raparigas que apresentam média superior em 
todos os anos de escolaridade. 

 
(1) n=1086; p≤.001 (2) n=1364; p≤.001. (3) n=1260; p≤.00 (4) n=1479; p≤.001 (5) n= 1775; p≤.001

(6) n= 1093; p≤.001 (7) n=1387; p≤.001 (8) n=1273; p≤.001 (9) n= 1491; p≤.001 (10) n=1796; p≤.001
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CONCLUSÕES

O Kidscreen tem como objetivo estudar a qualidade de vida nas crianças e adolescentes. Em Portugal o 
primeiro estudo foi realizado em 2006 seguindo-se o de 2010. Em 2010 a amostra foi constituída por 2433 
jovens (51.1% rapazes) do 5º (46.4%) e 7º ano (53.6%) de escolaridade.

DE 2006 PARA 2010

•	 diminuiu	a	percentagem	de	pais	que	nunca	estudou,	aumentou	a	de	pais	com	o	ensino	secundário	e	a	de	
mães com curso superior;

•	 diminuiu	a	percentagem	de	crianças	que	refere	que	não	está	a	fazer	dieta	porque	o	seu	peso	está	bom;

•	 diminuiu	a	percentagem	de	crianças	que	refere	que	pratica	atividade	física	todos	os	dias;

•	 aumentou	o	número	de	crianças	que	refere	passar	entre	1	a	3	horas	a	jogar	playstation;

•	 aumentou	o	número	de	crianças	que	refere	jogar	no	computador	e	estar	na	internet 4 horas ou mais;

•	 aumentou	o	número	de	crianças	que	refere	praticar	um	desporto	e	conversar	com	os	amigos	4	horas	ou	mais;

•	 diminuiu	o	número	de	crianças	que	refere	dormir	4	horas	ou	mais	nos	seus	tempos	livres;

•	 não	foram	encontradas	diferenças	significativas	para	o	consumo	de	tabaco	de	bebidas	alcoólicas.

•	 diminuiu	o	número	de	crianças	que	refere	ter	estado	envolvida	em	lutas	4	vezes	ou	mais	nos	últimos	2	meses;

•	 aumentou	o	número	de	crianças	que	tem	facilidade	em	comunicar	com	o	pai	e	com	a	mãe;

•	 aumentou	a	quantidade	de	crianças	que	refere	que	tem	três	ou	mais	bons	amigos,

•	 diminuiu	quer	a	percentagem	de	crianças	que	refere	que	os	professores	acham	a	sua	capacidade	
académica inferior à média quer os que acham que a capacidade académica é muito boa. Aumentou a 
percentagem de crianças que refere que os professores acham a sua capacidade académica boa;

•	melhorou	a	perceção	de	qualidade	de	vida	entre	as	crianças,	tanto	na	dimensão	afetivo-emocional	como	na	
dimensão cognitiva;

•	melhorou	a	satisfação	com	o	suporte	social	global.	O	mesmo	se	verifica	na	dimensão	necessidade	de	mais	
atividades associadas ao suporte social;

•	 houve	um	aumento	do	número	de	crianças	otimistas.
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ESTUDO 2010

HORAS DE SONO
– Quase metade das crianças refere dormir mais de 8 horas durante a semana e mais de metade mais de 8 
horas durante o fim de semana.
– Durante a semana e fim de semana são as raparigas que dormem mais de 8 horas. 
– As crianças do 5º ano referem mais frequentemente dormir mais de 8 horas durante a semana. 

IMAGEM DO CORPO/ESTAR A FAZER DIETA
– Mais de metade das crianças afirma que não está a fazer dieta, porque o seu peso está bom. Mais de um 
quinto diz que não está a fazer dieta mas deveria perder peso.
– São as raparigas quem mais frequentemente refere estar a fazer dieta.

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
– Quase metade das crianças pratica atividade física três vezes ou mais por semana.
– São os rapazes quem pratica mais vezes atividade física durante a semana.

TEMPOS LIVRES
– As atividades de ocupação de tempos livres em que mais frequentemente dispendem 4 horas ou mais são 
conversar com os amigos (mais de um quarto) e dormir (mais de metade).
– Cerca de metade refere que passa entre uma a três horas a ver televisão/vídeos/DVD, a jogar no 
computador  a praticar desporto. Mais de metade refere que passa esse tempo a fazer os trabalhos de casa 
e a estudar.
– Cerca de metade refere que passa meia hora por dia ou menos na internet/chats e a ouvir música. Mais de 
metade refere passar esse tempo a jogar playstation. 
– Os rapazes jogam playstation, jogam computador, estão na internet e praticam desporto mais horas nos 
tempos livres.
– As raparigas referem mais frequentemente falar com os amigos e dispendem mais tempo nos trabalhos de 
casa durante os tempos livres. 
– São as crianças mais velhas que mais jogam computador, mais vêm televisão, passam mais tempo 
na internet ou chats, passam mais tempo a ouvir música, a dormir e a conversar com os amigos no seu 
tempo livre. 

CONSUMO DE TABACO
– Relativamente ao consumo de tabaco, a grande maioria refere não fumar.
– São os rapazes e as crianças mais velhas que referem mais frequentemente fumar todos os dias.
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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
– As bebidas mais consumidas são a cerveja e as bebidas destiladas, no entanto a maioria das crianças 
refere que nunca consome as bebidas apresentadas e nunca ter estado embriagada.
– São os rapazes e as crianças mais velhas que afirmam mais frequentemente beber todas as bebidas 
alcoólicas apresentadas e que mais frequentemente referem que já estiveram 4 vezes ou mais embriagados.

LUTAS NO ÚLTIMO ANO
– A maioria das crianças afirma que nunca se envolveu em lutas no último ano. No entanto cerca de um terço 
refere que se envolveu uma ou três vezes.
– São os rapazes e as crianças mais velhas que mais frequentemente se envolveram em lutas no último ano.

COMPORTAMENTOS DE PROVOCAÇÃO/BULLYING
– Mais de metade das crianças refere que nunca foi provocada na escola nos últimos dois meses e a maioria 
diz que nunca provocou na escola nos últimos dois meses. No entanto, perto de um terço refere que foi 
provocada ou provocou na escola uma vez por semana.
– Os rapazes foram mais vezes provocados e participaram mais vezes em provocações na escola.
– As crianças que frequentam o 5º ano referem mais frequentemente que nunca provocaram nenhum colega 
na escola, nos últimos dois meses.

FAMÍLIA E AMBIENTE FAMILIAR
– Verifica-se que a grande maioria das crianças refere viver com a mãe, seguindo-se o pai e irmãos.
– No que diz respeito à comunicação na família, a grande maioria das crianças considera ser fácil falar com 
a mãe. Cerca de dois terços refere ser fácil falar com o pai e irmã/irmão mais velhos.
– Em relação ao diálogo com os progenitores, salienta-se que os rapazes consideraram ser fácil falar com o 
pai. Os resultados para a comunicação com a mãe não foram estatisticamente significativos.
– São as crianças do 5º ano que consideram mais fácil falar com o pai e com a mãe.

RELAÇÃO COM A FAMILIA
– As crianças referem uma muito boa satisfação com a família. As raparigas e as crianças mais novas 
afirmam ter uma melhor relação com a família.
– Em relação à gestão das regras, cerca de metade das crianças refere que raramente:“os meus pais não me 
castigam, eles nem reparam”; “castigam-me imediatamente sem dizer porquê”. Enquanto menos de metade 
refere que frequentemente: “explicam-me o que fiz de errado e porque estou a ser castigado”; “dizem-me 
que me portei mal, mas não me castigam”.
– Os rapazes afirmam mais frequentemente que “os meus pais não me castigam, eles nem reparam” e que 
“ castigam-me imediatamente sem dizer porquê”. Enquanto as raparigas afirmam mais frequentemente que 
“dizem-me que me portei mal, mas não me castigam”.  
– São as crianças mais novas que afirmam mais frequentemente que “os meus pais não me castigam, eles 
nem reparam” e que “castigam-me imediatamente sem dizer porquê”. 
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RELAÇÕES DE AMIZADE E GRUPO DE PARES
– A maior parte das crianças afirma ter mais de dois amigos(as).
– A maior parte das crianças considera fácil falar com o melhor amigo sobre os temas que os preocupam.
– As crianças mais velhas consideram mais fácil falar com o melhor amigo, sobre os temas que os 
preocupam.
– A maior parte das crianças considera fácil falar com os amigos do mesmo género. Mais de metade 
considera dificil falar com os amigos do género oposto sobre os temas que os preocupam.
– São as raparigas quem fala mais facilmente com os amigos do mesmo género e os rapazes quem fala mais 
facilmente com os amigos do género oposto.
– As crianças que frequentam o 7º ano são os que falam mais facilmente com os amigos do mesmo género e 
do género oposto, sobre os temas que os preocupam.

ESCOLA E AMBIENTE ESCOLAR
– A maioria das crianças refere que gosta da escola. No entanto, cerca de um quinto refere que não gosta.
– As raparigas e as crianças mais novas referem gostar mais da escola.
– Quando questionados sobre o que os professores pensam da sua capacidade escolar, a maioria considera 
que os professores pensam que eles têm uma capacidade escolar média/boa.
– Os rapazes referem mais frequentemente que a percepção dos professores sobre a sua capacidade 
académica é média, enquanto as raparigas referem que é boa.
– As crianças do 5º ano referem mais frequentemente que a perceção dos professores sobre a sua 
capacidade académica é boa ou muito boa.
– Quando questionados se sentem pressão com os trabalhos de casa, mais de um terço das crianças refere 
que sente alguma.
– Os alunos do 5º ano referem mais frequentemente que não sentem nenhuma pressão com os trabalhos 
de casa. 

SAÚDE E BEM-ESTAR
– A grande maioria das crianças afirmou que não tem nenhum problema de saúde.
– São as raparigas que referem mais frequentemente ter problemas de saúde.
– A grande maioria das crianças que afirmaram ter um problema de saúde, referem que essa doença não 
afeta a sua assiduidade e participação na escola.

SATISFAÇÃO COM A VIDA 
– As crianças referem uma elevada satisfação com a vida.
– São as crianças do 5º ano que apresentam uma maior satisfação com a vida.

FELICIDADE
– Quando questionadas sobre a sua felicidade, a grande maioria das crianças afirma sentir-se feliz.
– As crianças do 5º ano são as que mais frequentemente referem sentir-se felizes.
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QUALIDADE DE VIDA
– As crianças de um modo geral têm uma perceção de qualidade de vida muito positiva.
– As raparigas têm média superior na dimensão cognitiva, enquanto os rapazes apresentam média superior 
na dimensão afetivo-emocional da perceção de qualidade de vida.
– São as crianças mais novas que apresentam uma melhor percepção da qualidade de vida, nomeadamente 
na dimensão afetivo-emocional.

SUPORTE SOCIAL
– As crianças de um modo geral estão bastante satisfeitas com o seu suporte social. No entanto encontram-
-se medianamente satisfeitas com as atividades que desenvolvem relacionadas com o suporte social.
– As raparigas apresentam média superior de satisfação com o suporte social global e de necessidade de 
mais atividades associadas ao suporte social. 
– As crianças do 7º ano de escolaridade apresentam média superior da dimensão necessidade de mais 
atividades associadas ao suporte social, enquanto as do 5º ano têm média superior da dimensão satisfação 
com o suporte social. 

AUTO-REGULAÇÃO
– As crianças apresentam um valor médio/alto de auto-regulação.
– As crianças do 5º ano têm média superior de auto-regulação.

OTIMISMO
– As crianças apresentam um valor médio/alto de otimismo.

CAPITAL SOCIAL
– As crianças apresentam um valor elevado de capital social (amigos, família e outros significativos).
– São as raparigas que apresentam maior média na dimensão relação com os amigos e na dimensão outros 
significativos. 
– São as crianças do 7º ano que apresentam média superior na dimensão  relação com os amigos, enquanto 
as que frequentam o 5º ano apresentam média superior na dimensão relação com a família e na dimensão 
relação com outros significativos.
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EVOLUÇÃO 2006-2012
– O balanço da evolução dos comportamentos de saúde das crianças entre o estudo de 2006 e o presente 
estudo é positivo.
– O aumento de instrução dos pais vai naturalmente refletir-se no investimento na saúde dos filhos. A 
relação com os diversos contextos da criança melhorou nos últimos 4 anos. Este aspecto reflete-se na 
família, na escola e amigos. Também os recursos pessoais foram fortalecidos.
– No entanto, algumas áreas tiveram uma evolução menos positiva, grande parte delas associadas a um 
aumento de atividades sedentárias e um estilo de vida menos ativo.
– Uma área que não teve evolução significativa deve ser observada com o devido cuidado. Efectivamente não 
houve aumento do consumo de substâncias, mas também não ocorreu uma diminuição.

Fatores ligados à proteção
– Aumentou o nível de instrução dos pais.
– Na família, melhorou a comunicação com o pai e com a mãe. 
– Em relação à violência, diminuiu o envolvimento em lutas
– Nas amizades, aumentou o número de crianças que referem que tem três ou mais bons amigos.
– Na escola, de um modo geral melhorou a percepção que as crianças têm da avaliação que os professores 
fazem da capacidade académica.
– No tempo livre aumentou o tempo de prática de desporto e tempo a conversar com os amigos
– Em relação às estratégias pessoais e interpessoais verifica-se uma evolução positiva ao nível da perceção 
de qualidade de vida, da satisfação com o suporte social, e do otimismo.

Fatores ligados ao risco
– Em relação ao consumo de substâncias (tabaco e bebidas alcoólicas) não se verificam diferenças 
estatisticamente significativas.
– Em relação ao fazer dieta, menos crianças consideram que não o fazem pelo seu peso estar bom.
– A prática de atividade física todos os dias diminuiu.
– As crianças passam mais tempo livre em atividades de ecrã (jogar playstation, jogar no computador e estar 
na internet). 
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ESTUDO 2010 
– Os resultados do estudo 2010 refletem dados muito positivos face à saúde das crianças Portuguesas dos 5º 
e 7º anos de escolaridade.
– A relação com os cenários e os comportamentos de saúde das crianças são, de um modo geral, saudáveis. 
– A maioria das crianças tem bons hábitos de sono, tem prática regular de atividade física, desenvolve 
actividades diversas de ocupação de tempos livres, no entanto, neste ponto há que referir a preocupação 
com o tempo a ver TV/Videos/DVD, o tempo dispendido a dormir e o tempo supostamente livre dispendido a 
fazer trabalhos de casa (mais de 50% refere este aspecto).
– A grande maioria das crianças não refere consumo de substâncias, não se envolve em lutas, não está 
envolvido em provocações. No entanto uma preocupante minoria envolve-se nestes comportamentos.
– A relação e comunicação com a familia é muito positiva. A gestão de regras é feita, geralmente, de um 
modo adequado.
– As crianças referem ter bastantes bons amigos, e referem facilidade em comunicar com eles, no entanto 
apresentam alguma dificuldade em comunicar com amigos do género oposto.
– A grande maioria gosta da escola e considera que a perceção dos professores sobre a sua capacidade 
académica é média/boa, mas uma preocupante minoria refere não gostar da escola. 
– Em relação aos recursos pessoais e interpessoais, o padrão revela-se positivo para todos os aspetos em 
estudo. As crianças referem uma boa satisfação com a vida, consideram que são felizes, têm uma percepção 
de qualidade de vida positiva, tem competência de auto-regulação, estão satisfeitos com o seu suporte social 
e o seu capital social (amigos, família e outros significativos).

Fatores ligados à proteção segundo o género e a idade 
– Raparigas e mais novos têm mais horas de sono.
– Rapazes praticam mais atividade física.
– Raparigas conversam mais com os amigos.
– Rapazes fazem mais desporto.
– Os mais novos envolvem-se menos em comportamentos de provocação
– Os rapazes têm melhor comunicação com o pai.
– As crianças mais novas têm melhor comunicação com pai e mãe.
– As raparigas e crianças mais novas têm maior satisfação com a família, gostam mais da escola e 
consideram que os professores têm uma melhor perceção da sua capacidade académica.
– As crianças mais novas têm uma maior satisfação com a vida, uma maior sensação de felicidade e uma 
melhor perceção de qualidade de vida.
– O capital social nas raparigas está mais ligado aos amigos e outros significativos, enquanto que 
para as crianças mais velhas é mais acentuado nos amigos e nas crianças mais novas na família 
e outros significativos. 
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Fatores ligados ao risco segundo o género e a idade
– Raparigas fazem mais dieta.
– Rapazes têm mais tempo de ecrã.
– Raparigas passam mais tempo a fazer trabalhos de casa.
– Os rapazes e as crianças mais velhas têm maiores índices de consumo (tabaco e bebidas alcoólicas).
– Os rapazes e as crianças mais velhas envolvem-se mais em lutas.
– Os rapazes envolvem-se mais em comportamentos de provocação.
– A gestão das regras é menos adequada com os rapazes e com as crianças mais novas.
– Grande parte destes resultados são indicadores de saúde nestas faixas etárias. 
– Diversos estudos concluem que à medida que a criança vai aumentando de idade, para a adolescência e 
juventude os comportamentos ligados ao risco aumentam.

O presente estudo é uma contribuição para o crescimento do conhecimento na area da saúde da criança, 
fornecendo informação e pistas sobre os comportamentos de saúde das crianças, sobre os seus recursos 
pessoais e a sua relação com os seus contextos (família, escola e grupo de pares).

O presente estudo reflecte, que na sua grande maioria, os comportamentos destas crianças e os seus 
recursos pessoais e interpessoais são muito positivos, o que aponta para a necessidade de uma intervenção 
na promoção de saúde e desenvolvimento positivo o mais precoce possível, no sentido de promoção de 
competências pessoais e sociais para fazer face aos desafios e riscos que vão surgindo ao longo da vida e do 
crescimento da criança.

São identificados alguns grupos de risco:
• as crianças que não gostam da escola, que se envolvem em lutas, que têm dificuldade de 

comunicar com os pais e amigos, que passam muito tempo em atividades de ecrã, ou que 
praticam pouco atividade física;

• as raparigas ao fazerem mais dietas e aos fazerem menos atividade física;
• os rapazes, por terem mais tempo de ecrã, maior consumo de substâncias, envolvimento em 

lutas, gostam menos da escola e apresentam uma menor satisfação com a família;
• as crianças mais velhas por terem um maior consumo de substâncias, envolverem-se mais 

em lutas, gostarem menos da escola, tem menos satisfação com a vida e menos perceção de 
felicidade e qualidade de vida e apresentarem uma menor satisfação com a família.

• Os resultados e a análise realizados fornecem dados valiosos para profissionais da saúde, educação, 
intervenção psicossocial e decisores políticos. Salientam a necessidade de continuidade de valorização 
da qualidade do papel dos pais, da família, da escola e dos amigos e a necessidade de refletir sobre a 
melhoria dos comportamentos relacionados com a violência e a estabilização dos comportamentos de 
consumo de substâncias, e avaliar as medidas necessárias à manutenção da mudança. 
• É necessário promover medidas relacionadas com a promoção de atividades de ocupação de 
tempos livres ligadas a um estilo de vida ativo, tendo em conta as diferenças de género bem como 
promover competências pessoais e sociais, particularmente, junto das crianças mais novas prevenindo 
comportamentos de risco num idade posterior.
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