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Qual é o objetivo deste questionário? 

O aluno que lhe entregou este questionário foi selecionado para participar no Programme for 

International Student Assessment (PISA), um estudo que tem como principal finalidade 

avaliar a literacia de leitura dos alunos com 15 anos, mas que também avalia literacia de 

matemática e de ciências. Este estudo é conduzido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) e envolve alunos de cerca de 80 países.  

No estudo PISA, pede-se aos alunos que respondam a questões que envolvem a literacia de 

leitura, de matemática e de ciências e ainda que forneçam informações sobre as suas 

experiências, crenças e opiniões sobre questões geralmente relacionadas com a escolaridade e 

com a carreira futura. 

Este questionário, dirigido aos pais dos alunos, também faz parte do estudo e aborda assuntos 

semelhantes, nomeadamente, os seguintes: 

 o aluno e a sua família 

 a escola do seu filho 

 o percurso educativo do seu filho 

 informação sociodemográfica 

As informações que fornecer serão muito úteis para nos ajudar a compreender como se 

desenvolve a literacia nos alunos e que fatores influenciam esse desenvolvimento. 

Quem deve preencher este questionário? 

Este questionário deve ser preenchido por um dos pais do aluno (ou, em conjunto, por ambos) 

ou por quem for legalmente responsável pelo aluno. Por uma questão de simplificação da 

linguagem, o aluno ou a aluna que lhe entregou este questionário é muitas vezes designado 

pela expressão «seu filho», independentemente de ser rapaz ou rapariga. 

Pedimos-lhe que responda a todas as questões que não lhe causem desconforto. Não há 

respostas certas nem erradas. E garantimos-lhe que as suas respostas a este questionário são 

estritamente confidenciais. 

Encontrará mais informações acerca do estudo PISA na Internet em http://www.pisa.oecd.org/ e 

em http://iave.pt/np4/aval_int/. 

 
  

http://www.pisa.oecd.org/
http://iave.pt/np4/aval_int/
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Q01 Quem vai responder a este questionário? 

PA001 (Selecione todas as opções necessárias.) 

PA001Q01TA A mãe ou outra mulher com essa função 
01 

PA001Q02TA O pai ou outro homem com essa função 
01 

PA001Q03TA Outro 
01 
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Q02 Com que frequência faz o(a) senhor(a) (ou outra pessoa 
em casa) as coisas seguintes com o seu filho? 

PA003 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

  

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Uma ou 

duas 

vezes 

por ano 

Uma ou 

duas 

vezes 

por mês 

Uma ou 

duas 

vezes 

por 

semana 

Todos 

ou 

quase 

todos 

os dias 

PA003Q01TA 

Conversar com o seu filho 

sobre o que ele tem feito na 

escola 
01 02 03 04 05 

PA003Q02TA Jantar à mesa com o seu filho 
01 02 03 04 05 

PA003Q03TA 
Simplesmente conversar com 

o seu filho 01 02 03 04 05 

PA003Q04HA 

Ajudar o seu filho a fazer os 

trabalhos para casa de leitura 

ou de escrita 
01 02 03 04 05 

PA003Q05IA 
Discutir questões políticas ou 

sociais 01 02 03 04 05 

PA003Q06IA 
Ir a uma livraria ou a uma 

biblioteca com o seu filho 01 02 03 04 05 

PA003Q07IA 
Conversar com o seu filho 

sobre o que ele está a ler 01 02 03 04 05 
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Q03 Quando o seu filho frequentava o primeiro ano do 
1.º ciclo do ensino básico, com que frequência o(a) 
senhor(a) ou outra pessoa em casa realizava com 
ele as atividades seguintes? 

PA154 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

 
  

Nunca  

ou quase 

nunca 

Uma ou 

duas vezes 

por mês 

Uma ou 

duas vezes 

por semana 

Todos ou 

quase todos 

os dias 

PA154Q01IA Ler livros 
01 02 03 04 

PA154Q02IA Contar histórias 
01 02 03 04 

PA154Q03IA Cantar canções 
01 02 03 04 

PA154Q04IA 

Brincar com brinquedos 

alfabéticos (por exemplo, 

cubos com letras do alfabeto) 
01 02 03 04 

PA154Q05IA 
Conversar sobre coisas que 

tivessem feito 01 02 03 04 

PA154Q06IA 
Conversar sobre coisas que 

tivessem lido 01 02 03 04 

PA154Q07IA Jogar jogos de palavras 
01 02 03 04 

PA154Q08IA Escrever letras ou palavras 
01 02 03 04 

PA154Q09IA 
Ler em voz alta cartazes ou 

rótulos 01 02 03 04 

PA154Q10HA 

Dizer lengalengas com 

contagem de números ou 

cantar canções com contagem 

de números  

01 02 03 04 
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Q04 Em que língua se realizou a maioria das atividades 
descritas na questão anterior? 

PA155 (Selecione uma opção.) 

PA155Q01IA Em português 
01 

PA155Q01IA Noutra língua 
02 
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Q05 Pense no seu filho quando este tinha cerca de 10 anos 
de idade, com que frequência ele lia o seguinte? 

PA156 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

  

Nunca 

ou quase 

nunca 

Uma ou 

duas vezes 

por mês 

Uma ou 

duas vezes 

por semana 

Todos ou 

quase todos 

os dias 

PA156Q01HA Banda desenhada 
01 02 03 04 

PA156Q02HA Revistas 
01 02 03 04 

PA156Q03HA Livros 
01 02 03 04 

PA156Q04HA Jornais 
01 02 03 04 
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Q06 Tendo em conta o último ano letivo, até que ponto 
concorda com as afirmações seguintes? 

PA004 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 
 

 Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

PA004Q02NA 

Apoio os esforços e os 

resultados do meu filho 

na escola. 
01 02 03 04 

PA004Q03NA 

Apoio o meu filho quando 

ele está a enfrentar 

dificuldades na escola. 
01 02 03 04 

PA004Q04NA 
Encorajo o meu filho a ser 

confiante. 01 02 03 04 
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Q07 Ao longo do último ano letivo, participou em alguma 
das seguintes atividades relacionadas com a escola do 
seu filho? 

PA008 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

  Sim Não 

Não 

desenvolvido 

pela escola 

PA008Q01TA 

Conversar, por sua iniciativa, com um 

professor sobre o comportamento do seu 

filho 
01 02 03 

PA008Q02TA 
Conversar, a pedido de um dos professores, 

sobre o comportamento do seu filho 01 02 03 

PA008Q03TA 
Conversar, por sua iniciativa, com um 

professor sobre os progressos do seu filho 01 02 03 

PA008Q04TA 

Conversar, a pedido de um dos 

professores, sobre os progressos do seu 

filho 
01 02 03 

PA008Q05TA 

Fazer parte da direção da associação de pais 

ou participar em órgãos de gestão da escola, 

por exemplo, ser membro do Conselho 

Pedagógico ou do Conselho Geral 

01 02 03 

PA008Q06NA 

Propor-se como voluntário para desenvolver 

atividades práticas ou atividades 

extracurriculares, por exemplo, manutenção 

dos edifícios, carpintaria, jardinagem, ou 

participar em peças de teatro, eventos 

desportivos e visitas/viagens de estudo 

01 02 03 

PA008Q07NA 

Propor-se como voluntário para auxiliar nas 

atividades escolares, por exemplo, na 

biblioteca ou no centro de recursos da 

escola, auxiliar um professor na escola ou 

participar como orador numa conferência 

01 02 03 

PA008Q08NA 
Participar numa reunião ou numa 

conferência agendada para os pais 01 02 03 

PA008Q09NA 

Falar com os professores do seu filho sobre 

como o apoiar na sua aprendizagem e nos 

trabalhos para casa 
01 02 03 

PA008Q10NA 

Trocar ideias com os professores do seu 

filho sobre o papel dos pais ou o apoio 

familiar, ou sobre o desenvolvimento do 

seu filho 

01 02 03 
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Q08 Durante o último ano letivo, a sua participação em 
atividades na escola do seu filho foi afetada por algum 
dos problemas seguintes? 

PA009 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 
 

 Sim Não 

PA009Q01NA Os horários das reuniões eram inconvenientes. 
01 02 

PA009Q02NA Eu não podia sair do trabalho. 
01 02 

PA009Q03NA 
Eu não tinha ninguém para cuidar do(s) meu(s) 

filho(s). 01 02 

PA009Q04NA O caminho para a escola não é seguro. 
01 02 

PA009Q05NA Eu tinha problemas com o transporte. 
01 02 

PA009Q06NA Eu sentia-me mal recebido(a) na escola do meu filho. 
01 02 

PA009Q07NA 
Habitualmente, sinto-me pouco à vontade numa 

escola. 01 02 

PA009Q08NA O meu conhecimento da língua não é suficiente. 
01 02 

PA009Q09NA 
Eu acho que a minha participação não é relevante 

para o desenvolvimento do meu filho. 01 02 

PA009Q10NA 
Eu não sei como poderia participar nas atividades 

escolares. 01 02 

PA009Q11NA O meu filho não quer que eu participe. 
01 02 
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 Gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre a escola do seu filho. 

Q09 Em que medida concorda ou não com as afirmações 
seguintes? 

PA007 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo Discordo 

Discordo 

totalmente 

PA007Q01TA 

A maioria dos professores da 

escola do meu filho parece 

competente e dedicada. 
01 02 03 04 

PA007Q02TA 
Na escola do meu filho, o 

grau de exigência é elevado. 01 02 03 04 

PA007Q03TA 

Estou satisfeito(a) com os 

conteúdos lecionados e os 

métodos de ensino adotados 

na escola do meu filho. 

01 02 03 04 

PA007Q04TA 

Estou satisfeito(a) com o 

clima de disciplina que existe 

na escola do meu filho. 
01 02 03 04 

PA007Q05TA 

Os progressos do meu filho 

são atentamente seguidos pela 

escola. 
01 02 03 04 

PA007Q06TA 

A escola fornece-me 

regularmente informações úteis 

sobre os progressos do meu 

filho. 

01 02 03 04 

PA007Q07TA 

A escola do meu filho 

desenvolve um bom trabalho 

educativo. 
01 02 03 04 

PA007Q09NA 

A escola do meu filho tem um 

ambiente convidativo e 

acolhedor que promove o 

envolvimento dos pais. 

01 02 03 04 

PA007Q11NA 

A escola do meu filho 

proporciona uma comunicação 

eficaz entre a escola e as 

famílias. 

01 02 03 04 

PA007Q12NA 

A escola do meu filho envolve 

os pais no processo de tomada 

de decisão em assuntos 

relacionados com a escola. 

01 02 03 04 
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Continuação (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo Discordo 

Discordo 

totalmente 

PA007Q13NA 

A escola do meu filho oferece 

cursos de educação para pais 

(por exemplo, escola de pais) 

ou programas de apoio à 

família (por exemplo, sobre 

saúde, nutrição). 

01 02 03 04 

PA007Q14NA 

A escola do meu filho informa 

as famílias sobre como ajudar os 

alunos com os trabalhos para 

casa e outras atividades 

relacionadas com a escola. 

01 02 03 04 

PA007Q15NA 

A escola do meu filho coopera 

com serviços da comunidade 

para reforçar os programas 

escolares e o desenvolvimento 

do aluno. 

01 02 03 04 
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Gostaríamos de conhecer as opções que fizeram enquanto pais, 

quando escolheram a escola que o vosso filho frequenta 
atualmente. 

Q10 Qual das afirmações seguintes descreve melhor as 
opções de escolas existentes na sua zona de 
residência? 

PA005 (Selecione apenas uma opção.) 

PA005Q01TA 
Nesta zona, há duas ou três escolas que fazem concorrência 

à escola que o meu filho frequenta atualmente. 01 

PA005Q01TA 
Nesta zona, há uma escola que faz concorrência 

à escola que o meu filho frequenta atualmente. 02 

PA005Q01TA 
Nesta zona, não há nenhuma escola que faça concorrência 

à escola que o meu filho frequenta atualmente. 03 
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Q11 Em que medida as seguintes razões são importantes para 
escolher uma escola para o seu filho? 

PA006 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

 
 

Nada 

importante 

Algo 

importante 
Importante 

Muito 

importante 

PA006Q01TA A escola fica perto de casa. 
01 02 03 04 

PA006Q02TA A escola tem boa reputação. 
01 02 03 04 

PA006Q03TA 
A escola oferece disciplinas ou 

cursos específicos. 01 02 03 04 

PA006Q04TA 
A escola segue uma determinada 

filosofia religiosa. 01 02 03 04 

PA006Q05TA 

A escola adota uma determinada 

abordagem ou um determinado 

método pedagógico-didático (por 

exemplo, a escola João de Deus). 

01 02 03 04 

PA006Q06TA 
Outros elementos da família 

frequentaram essa escola. 01 02 03 04 

PA006Q07TA 

Os custos são baixos (por 

exemplo, com propinas, manuais, 

alimentação, alojamento). 
01 02 03 04 

PA006Q08TA 

A escola tem opções de auxílio 

financeiro (por exemplo, 

empréstimo escolar, bolsa ou 

subsídio de estudo). 

01 02 03 04 

PA006Q09TA 
Existe na escola um ambiente 

dinâmico e agradável. 01 02 03 04 

PA006Q10TA 
Os resultados escolares dos 

alunos da escola são bons. 01 02 03 04 

PA006Q11TA A escola é segura. 
01 02 03 04 

PA006Q12HA 
A escola tem alunos de várias 

nacionalidades. 01 02 03 04 

PA006Q13HA 

A escola oferece programas de 

intercâmbio com escolas de 

outros países. 
01 02 03 04 

PA006Q14HA 
A escola dá relevância ao ensino 

das línguas estrangeiras. 01 02 03 04 
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Q12 Em que medida concorda ou discorda das afirmações 
seguintes sobre a leitura? 

PA158 

(Por favor, considere vários tipos de materiais de leitura, tais 

como livros, revistas, jornais, páginas da Internet, blogues, 
emails…) 

 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 
 

 Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

PA158Q01HA Só leio se for obrigado. 
01 02 03 04 

PA158Q02IA 
Ler é um dos meus passatempos 

preferidos. 01 02 03 04 

PA158Q03HA 
Gosto de falar com outras 

pessoas sobre livros. 01 02 03 04 

PA158Q04IA 
Para mim, ler é uma perda de 

tempo. 01 02 03 04 

PA158Q05HA 
Só leio para encontrar a 

informação de que preciso. 01 02 03 04 
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Q13 Habitualmente, quanto tempo passa a ler por prazer? 

PA159 

(Por favor, considere vários tipos de materiais de leitura, tais 

como livros, revistas, jornais, páginas da Internet, blogues, 

emails…) 

 (Selecione apenas uma opção.) 

PA159Q01HA Não leio por prazer 
01 

PA159Q01HA 30 minutos ou menos por dia 
02 

PA159Q01HA Mais de 30 minutos mas menos de 60 minutos por dia 
03 

PA159Q01HA 1 a 2 horas por dia 
04 

PA159Q01HA Mais de 2 horas por dia 
05 

 

  



 

17 

Q14 Com que frequência lê os tipos de textos seguintes 
porque lhe apetece fazê-lo? 

PA160 
(Por favor, considere a leitura tanto em papel como em 

dispositivos digitais.) 

 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

 
 

Nunca  

ou quase 

nunca 

Algumas 

vezes  

por ano 

Cerca de 

uma vez 

por mês 

Várias 

vezes  

por mês 

Várias 

vezes 

por semana 

PA160Q01HA Revistas 
01 02 03 04 05 

PA160Q02HA Banda desenhada 
01 02 03 04 05 

PA160Q03HA 
Livros de ficção (romances, 

narrativas, contos) 01 02 03 04 05 

PA160Q04HA 
Livros de não-ficção 

(informativos, documentais) 01 02 03 04 05 

PA160Q05HA Jornais 
01 02 03 04 05 
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Q15 Com que frequência se dedica às seguintes atividades 
de leitura? 

PA161 

(Selecione apenas uma opção em cada linha. Se não souber em 

que consiste a atividade, selecione «Não sei o que é».) 

  
Não sei 

o que é 

Nunca  

ou quase 

nunca 

Várias 

vezes 

por mês 

Várias  

vezes 

por semana 

Várias 

vezes 

por dia 

PA161Q01HA 
Ler correio eletrónico 

(emails) 01 02 03 04 05 

PA161Q02HA 

Participar num chat online 

(ex., Whatsapp®, 

Messenger®) 
01 02 03 04 05 

PA161Q03HA Ler notícias online 
01 02 03 04 05 

PA161Q05HA 

Pesquisar online 

informação sobre um 

determinado assunto 
01 02 03 04 05 

PA161Q06HA 

Participar em grupos de 

discussão ou em fóruns 

online 
01 02 03 04 05 

PA161Q07HA 

Pesquisar online sobre 

coisas práticas (ex., 

horários, eventos, dicas, 

receitas) 

01 02 03 04 05 
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Q16 Qual das afirmações seguintes descreve melhor o 
formato em que lê livros (independentemente do 
assunto)? 

PA162 (Selecione apenas uma opção.) 

PA162Q01HA Eu nunca ou raramente leio livros. 01 

PA162Q01HA Eu leio livros mais frequentemente em papel. 02 

PA162Q01HA 
Eu leio livros mais frequentemente em dispositivos digitais  

(ex., e-reader, tablet, smartphone, computador). 03 

PA162Q01HA 
Eu leio livros tão frequentemente em papel como em  

dispositivos digitais. 04 
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Q17 Qual das afirmações seguintes descreve melhor o modo 
como lê as notícias (ex., política, cultura, desporto,  
notícias locais)? 

PA163 (Selecione apenas uma opção.) 

PA163Q01HA Eu não sigo as notícias de modo algum. 01 

PA163Q01HA Eu apenas vejo ou oiço as notícias (ex., rádio, televisão, podcasts). 02 

PA163Q01HA 
Eu leio as notícias mais frequentemente em dispositivos digitais 

(ex., tablet, smartphone, computador). 03 

PA163Q01HA 
Eu leio as notícias mais frequentemente em papel  

(ex., jornais, revistas). 04 

PA163Q01HA 
Eu leio as notícias tão frequentemente em papel como em 

dispositivos digitais. 05 
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Q18 Quantas línguas, incluindo a(s) que fala em casa, fala 
suficientemente bem para poder conversar com outras 
pessoas? 

PA166 (Selecione apenas uma opção.) 

PA166Q01HA Uma 
01 

PA166Q01HA Duas 
02 

PA166Q01HA Três 
03 

PA166Q01HA Quatro ou mais 
04 
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Q19 Cada vez mais as pessoas deslocam-se de um país 
para outro. Em que medida concorda com as 
afirmações seguintes sobre os imigrantes? 

PA167 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 
 

 Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo

Concordo 

totalmente

PA167Q02HA 

As crianças imigrantes devem 

ter as mesmas oportunidades 

de educação que as outras 

crianças do país. 

01 02 03 04 

PA167Q03HA 

Os imigrantes que vivam num 

país durante vários anos 

devem ter a possibilidade de 

votar nas eleições. 

01 02 03 04 

PA167Q04HA 

Os imigrantes devem ter a 

possibilidade de manter os 

seus costumes e estilo de vida. 
01 02 03 04 

PA167Q05HA 

Os imigrantes devem ter os 

mesmos direitos que todas as 

outras pessoas do país. 
01 02 03 04 

 

  



 

23 

Q20 Em que medida é que cada uma das afirmações 
seguintes o(a) descrevem bem? 

PA168 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

 

 

Muitíssimo 

parecido 

comigo 

Bastante 

parecido 

comigo 

De certa 

forma 

parecido 

comigo 

Não 

muito 

parecido 

comigo 

Nada 

parecido 

comigo 

PA168Q01HA 
Eu quero saber como vivem 

as pessoas noutros países. 01 02 03 04 05

PA168Q02HA 
Eu quero saber mais sobre as 

religiões do mundo. 01 02 03 04 05

PA168Q03HA 

Eu estou interessado(a) no 

modo como as pessoas das 

várias culturas veem o mundo. 
01 02 03 04 05

PA168Q06HA 

Eu estou interessado(a) em 

descobrir as tradições de 

outras culturas. 
01 02 03 04 05
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Q21 Em que medida está interessado(a) nas questões 
seguintes? 

PA169 (Selecione uma opção em cada linha.) 
 

 Nada 

interessado(a) 

Não muito 

interessado(a)

Algo 

interessado(a)

Muito 

interessado(a) 

PA169Q01HA 
Questões políticas e 

sociais no seu país 01 02 03 04 

PA169Q02HA 
Questões políticas e 

sociais noutros países 01 02 03 04 

PA169Q03HA 
Questões ambientais 

no seu país  01 02 03 04 

PA169Q04HA 
Questões ambientais 

noutros países 01 02 03 04 

PA169Q05HA 
História, cultura e 

arte do seu país 01 02 03 04 

PA169Q06HA 
História, cultura e 

arte de outros países 01 02 03 04 
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Q22 Em que medida está informado(a) sobre os assuntos 
seguintes?  

PA170 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 
 

 

Nunca 

ouvi 

falar 

sobre 

isto 

Tenho 

ouvido falar 

sobre isto, 

mas não 

seria capaz 

de explicar 

de que 

realmente  

se trata 

Sei alguma 

coisa sobre 

isto e seria 

capaz de 

explicar 

generica-

mente a 

questão 

Estou 

familiari-

zado(a) com 

isto e seria 

capaz de o 

explicar bem 

PA170Q01HA 
Alterações climáticas e 

aquecimento global 01 02 03 04 

PA170Q02HA Saúde global (ex., epidemias) 
01 02 03 04 

PA170Q04HA 
Migrações  

(deslocação de pessoas) 01 02 03 04 

PA170Q07HA Conflitos internacionais 
01 02 03 04 

PA170Q08HA 
Fome e malnutrição em 

diferentes partes do mundo  01 02 03 04 

PA170Q09HA Causas da pobreza 
01 02 03 04 

PA170Q12HA 

Igualdade entre homens e 

mulheres em diferentes partes 

do mundo 
01 02 03 04 
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Q23 Envolve-se em alguma(s) das atividades seguintes? 

PA171 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 
 

 Sim Não

PA171Q01HA 

Eu reduzo a energia que utilizo em casa (ex., diminuindo 

a intensidade do aquecimento ou do ar condicionado ou 

desligando as luzes ao sair de uma sala) para proteger o 

ambiente.  

01 02 

PA171Q03HA 
Eu escolho certos produtos por razões éticas ou 

ecológicas, mesmo quando são um pouco mais caros. 01 02 

PA171Q04HA 
Eu assino petições online sobre questões ambientais 

ou sociais. 01 02 

PA171Q05HA 
Eu mantenho-me informado sobre os acontecimentos 

mundiais através do Twitter© ou do Facebook©. 01 02 

PA171Q06HA 
Eu boicoto certos produtos ou empresas por razões 

políticas, éticas ou ecológicas. 01 02 

PA171Q08HA 
Eu participo em atividades que promovem a igualdade 

entre homens e mulheres. 01 02 

PA171Q09HA 
Eu participo em atividades a favor da proteção 

ambiental. 01 02 

PA171Q10HA 
Eu leio regularmente na Internet sobre questões sociais 

internacionais (ex., pobreza, direitos humanos). 01 02 
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Q24 Qual ou quais dos seguintes graus de ensino espera que 
o seu filho complete? 

PA172 (Selecione todas as opções necessárias.) 

PA172Q01WA 3.º ciclo do ensino básico 
01 

PA172Q02WA Ensino secundário – curso profissional ou vocacional 
01 

PA172Q03WA Ensino secundário – curso científico-humanístico 
01 

PA172Q04WA Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 
01 

PA172Q05WA Licenciatura de 3 anos no ensino superior 
01 

PA172Q06WA Licenciatura de 4 ou 5 anos, Mestrado ou Doutoramento 
01 
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Q25 O seu filho frequentou regularmente um espaço de 
assistência à infância ou de educação pré-escolar, 
antes do 1.º ano do ensino básico, que tivesse uma das 
seguintes finalidades? 

PA018 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

  Sim Não 

PA018C01NA 
Assistência à infância (por exemplo, com familiar, 

berçário, creche, ama) 01 02 

PA018C02NA 
Educação pré-escolar (por exemplo, jardim de 

infância) 01 02 

 

No caso de o seu filho não ter frequentado qualquer instituição de assistência à infância ou de 

educação pré-escolar antes do 1.º ano do ensino básico, por favor, siga para a questão 29. 
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Q26 Que idade(s) tinha o seu filho quando frequentou um 
espaço de assistência à infância ou de educação 
pré-escolar? 

PA177 (Selecione todas as opções necessárias.) 

PA177Q01HA Até 1 ano de idade 
01 

PA177Q02HA 1 ano de idade 
01 

PA177Q03HA 2 anos de idade  
01 

PA177Q04HA 3 anos de idade 
01 

PA177Q05HA 4 anos de idade 
01 

PA177Q06HA 5 anos de idade 
01 

PA177Q07HA 6 anos de idade 
01 

PA177Q08HA 7 anos de idade 
01 
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Q27 Qual foi a razão mais importante para o seu filho ter 
frequentado um espaço de assistência à infância ou 
de educação pré-escolar? 

PA180 (Selecione apenas uma opção.) 

PA180Q01HA Era obrigatório. 
01 

PA180Q01HA 
Nós não podíamos tomar conta da criança  

(ex., devido a trabalho, doença). 02 

PA180Q01HA 
Nós pretendíamos estimular o seu desenvolvimento  

(ex., social, escolar). 03 

PA180Q01HA 

A maioria das outras crianças frequentava instituições de 

assistência à infância ou de educação pré-escolar  

(ex., creche, ama, jardim de infância). 
04 
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Q28 Quantas horas por semana permanecia o seu filho no 
espaço de assistência à infância ou de educação 
pré-escolar, aos 3 anos de idade? 

PA182 (Selecione apenas uma opção.) 

PA182Q01HA 0 horas por semana 
01 

PA182Q01HA Até 10 horas por semana 
02 

PA182Q01HA 11-20 horas por semana 
03 

PA182Q01HA 21-30 horas por semana 
04 

PA182Q01HA 31-40 horas por semana 
05 

PA182Q01HA 41-50 horas por semana 
06 

PA182Q01HA 51 ou mais horas por semana 
07 
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Q29 Durante o 1.º ciclo do ensino básico, o seu filho 
frequentou as aulas suplementares seguintes? 

PA175 (Selecione apenas uma opção em cada linha.) 

  Sim Não 

PA175Q01HA Aulas de desenvolvimento e enriquecimento de Português 
01 02 

PA175Q02HA Aulas de recuperação de dificuldades de Português 
01 02 
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 Responda à seguinte questão pensando apenas nas despesas 

relativas ao aluno que lhe entregou este questionário. 

Q30 Nos últimos 12 meses, quanto pagou, aproximadamente, 
a prestadores de serviços educativos? 

PA041 

Para determinar esse valor, tenha em conta o montante gasto na 

escola do seu filho em matrículas e propinas/mensalidades, 

juntando-lhe o que paga em ATL, assim como os honorários dos 
explicadores ou professores de apoio. 

 
 

Não inclua nesse valor as despesas com material (por exemplo, 

equipamento desportivo, uniformes, computadores, manuais 

escolares) se este não estiver incluído nas propinas/mensalidades 

(isto é, se tiver de o comprar à parte). 

 (Selecione apenas uma opção.) 

PA041Q01TA Nada 
01 

PA041Q01TA Mais de 0 e menos de 75 euros 
02 

PA041Q01TA De 75 euros a 3999 euros 
03 

PA041Q01TA De 4000 euros a 7999 euros 
04 

PA041Q01TA De 8000 euros a 11 999 euros 
05 

PA041Q01TA 12 000 euros ou mais 
06 
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Q31 Qual é o rendimento anual do seu agregado familiar? 

PA042 
Por favor, some o rendimento global bruto de todos os membros 

do agregado familiar. 

 

Lembre-se que lhe pedimos para responder às questões apenas se 

estas não lhe causarem desconforto e que todas as respostas são 
estritamente confidenciais. 

 (Selecione apenas uma opção.) 

PA042Q01TA Menos de 14 000 euros 
01 

PA042Q01TA 14 000 euros ou mais, mas menos de 21 500 euros 
02 

PA042Q01TA 21 500 euros ou mais, mas menos de 29 000 euros 
03 

PA042Q01TA 29 000 euros ou mais, mas menos de 36 500 euros 
04 

PA042Q01TA 36 500 euros ou mais, mas menos de 44 000 euros 
05 

PA042Q01TA 44 000 euros ou mais 
06 
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Muito obrigado  

por ter respondido a este questionário! 
 


