
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 1  

 Consentimento Informado – Diretor Técnico 



 

 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, __________________________________________________________________, Diretor 

Técnico da Casa de Acolhimento Residencial ________________________________________  

fui informado/a de que este trabalho de investigação se insere no âmbito do Mestrado de 

Serviço Social, do Instituto Superior Miguel Torga e tem por objetivo analisar o direito de 

participação definido na Convenção sobre os Direito da Criança, mediante o olhar das 

crianças/jovens que se encontram nas Casas de Acolhimento Residencial - CAR e dos elementos 

das Equipas Educativas que integram estas casas. 

Fui informado/a de que as informações recolhidas serão efetuadas através da aplicação 

de um questionário a cada Criança e/ou Jovem desta Casas de Acolhimento Residencial com 

idade compreendida entre os 6 e os 18 anos. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer 

altura, a Criança e/ou Jovem poder recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de 

consequências.  

Desta forma, autorizo a participação das Crianças e/ou Jovens que estão ao cuidado 

desta Casa de Acolhimento Residencial neste estudo e permito a utilização dos dados que de 

forma voluntária são fornecidos, confiando em que apenas serão utilizados para esta 

investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a 

investigador/a. 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais 

que me foram fornecidas pelo/a investigador/a.  

Assinatura do/a Diretor/a Técnico/a:________________________________________ 

Assinatura do/a investigador/a:____________________________________________ 

Data e Local:____________________________________________________________ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2 

Consentimento Informado – Equipa Educativa



 

 
 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, _______________________________________________________________________, fui 

informado/a de que este trabalho de investigação se insere no âmbito do Mestrado de Serviço 

Social, do Instituto Superior Miguel Torga e tem por objetivo Analisar o direito de participação 

definido na Convenção sobre os Direito da Criança, mediante o olhar das Crianças/Jovens 

– C/J- que se encontram nas Casas de Acolhimento Residencial – CAR- e dos elementos 

das Equipas Educativas – EE- que integram estas casas. 

Foi-me comunicado que as informações a recolher serão efetuadas através da aplicação 

de um questionário. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar 

neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo 

e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas 

serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que 

me são dadas pelo/a investigador/a. 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais 

que me foram fornecidas pelo investigador/a.  

 

Assinatura do/a participante na investigação:__________________________________ 

Assinatura do/a investigador/a:____________________________________________ 

Data e Local:____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 3  

Questionário Equipa Educativa



 

 
 

 

 

O meu nome é Mónica Patrícia Cardoso Marques e encontro-me a realizar um projeto 

de investigação no âmbito do Mestrado em Serviço Social, do Instituto Superior Miguel Torga, 

orientado pela Professora Doutora Maria Rosa Tomé.  

Os objetivos do presente projeto são conhecer a compreensão dos Jovens e também 

das Equipas Educativas sobre a participação na organização e dinâmicas das Casas de 

Acolhimento Residencial. É neste contexto que solicito a sua preciosa colaboração no 

preenchimento do presente questionário. A sua opinião é fundamental pelo que solicito que 

responda com sinceridade, uma vez que esta investigação não tem por objetivo avaliações 

individuais. 

Todas as respostas respeitarão o conceito de máxima confidencialidade, anonimato e 

do sigilo profissional e científico. 

Agradeço a sua compreensão e imprescindível colaboração. 

Mónica Marques 

 

 

Coimbra, novembro de 2017 

 

 

 



 

 
 

QUESTIONÁRIO 

A informação a recolher no presente questionário é anónima e destina-se a uma investigação no âmbito 

do Mestrado em Serviço Social. Sem esta informação não será possível a realização da referida dissertação, 

pelo que apelo à sua colaboração é fundamental. 

Obrigado pela sua colaboração 

1. Género                                  Feminino___ Masculino___ 

2. Idade _______________ 

3. Habilitações Literárias _____________________ 

4. Estado Civil ________________________ 

5. Tem filhos? ________________  Quantos?______________________ 

6. Há quanto tempo trabalha nesta Casa de Acolhimento Residencial?___________________________ 

7. Qual o seu vínculo laboral com a instituição?  

Contrato de trabalho sem termo___ Contrato de trabalho a termo___                          

 Contrato de trabalho a termo incerto ___       Contrato de prestação de serviços____             

 Contrato de utilização de trabalho temporário____ 

8. Qual a sua categoria profissional?_______________________________________________________ 

9. Assume o papel de Educador/a de Referência na Casa de Acolhimento Residencial?    

 Sim ___ Não____   

9.1. Se respondeu sim na questão anterior, quantas crianças/jovens fazem parte do seu grupo de 

educandos? _________ 

10. Sente-se motivado/a no seu trabalho? 

 Sim____ O que o motiva?____________________________________________________________ 

 Não____ O que o desmotiva?__________________________________________________________ 

11. Sente-se reconhecido/a pelo seu trabalho? 

Sim ___ Porque?_____________________________________________________________________ 

Não ___Porque?_____________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 De seguida, por favor, assinale com um X a alternativa que melhor traduz a sua opinião  

12. Direito à informação  

 

 Discordo 

fortemente 

Discordo Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

12.1 - Sou informado/a sobre a 

organização e dinâmica da casa. 

     

12.2 - Sou informado/a sobre o projeto 

de vida dos Jovens. 

     

12.3 – Considero importante informar 

os Jovens sobre os assuntos 

relacionados com o seu futuro, a 

escola, a família e o dia-a-dia da casa 

de acolhimento residencial. 

     

 

 

13. Direito a ser ouvido/a 

 

 Discordo 

fortemente 

Discordo Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo  

totalmente 

13.1 - Sou ouvido/a sobre a 

organização e dinâmica da casa. 

     

13.2 - Sou ouvido/a sobre o projeto de 

vida dos Jovens. 

     

13.3 – Considero importante ouvir os 

Jovens sobre os assuntos relacionados 

com o seu futuro, a escola, a família e o 

dia-a-dia da casa de acolhimento 

residencial. 

     

 



 

 
 

 

14.  Direito à opinião 

 Discordo 

fortemente 

Discordo Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

14.1 – Dou a minha opinião relativamente a 

dinâmica e funcionamento da casa. 

     

14.2 – Dou a minha opinião na definição do 

projeto de vida dos Jovens. 

     

14.3 – Os Jovens tem direito a sua opinião 

sobre os assuntos relacionados com o seu 

futuro, a escola, a família e o dia-a-dia da casa 

de acolhimento residencial. 

     

 

15. Direito a tomar decisões 

 

 Discordo 

fortemente 

Discordo Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

15.1- Contribuo para a tomada de decisão 

relativamente a dinâmica e funcionamento da 

casa. 

     

15.2 – Contribuo para a tomada de decisão 

relativamente ao projeto de vida dos Jovens. 

     

15.3 – Os Jovens têm liberdade/espaço para 

tomar as suas decisões sobre os assuntos 

relacionados com o seu futuro, a escola, a 

família e o dia-a-dia da casa de acolhimento 

residencial. 

     

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 4 

Questionário Crianças e Jovens 

  



 

 
 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O meu nome é Mónica Marques, sou aluna do Mestrado em Serviço Social do Instituto 

Superior Miguel Torga. É neste contexto que solicito a tua preciosa colaboração no preenchimento 

do presente questionário. A tua opinião é fundamental pelo que solicito que respondas com 

sinceridade. 

 O objetivo desta investigação é conhecer a perceção que tu tens sobre a tua participação 

na Casa de Acolhimento, e sobre os assuntos que te dizem respeito. Sem esta informação não será 

possível a realização da referida investigação, pelo que apelo à tua colaboração, respondendo às 

questões que te são colocadas. 

A informação a recolher no presente questionário é anónima, todas as respostas 

respeitarão o conceito de máxima confidencialidade, anonimato e do sigilo profissional e 

científico. 

 

 

Obrigado pela tua colaboração 

12. Género                       Feminino____                           Masculino____ 

13. Idade ____________ 

14. O que é para ti participar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. O que são para ti os direitos das crianças? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

Direito à opinião 

 Discordo 
fortemente 

Discordo Nem 
concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

7.1 Dou a minha opinião relativamente aos 
assuntos/problemas da casa. 

     

7.2 Dou a minha opinião sobre os assuntos relacionados com 
o meu projeto de vida. 

     

7.3 Dou a minha opinião sobre os assuntos da escola.      

7.4Dou a minha opinião sobre os assuntos do meu dia-a-dia.      

 
Direito a tomar decisões 

 Discordo 
fortemente 

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

8.1 Contribuo para a tomada de decisão relativamente aos 
assuntos/problemas da casa. 

     

8.2 Tomo decisões sobre assuntos relacionados com o meu 
projeto de vida. 

     

8.3 Tomo decisões sobre os assuntos da escola.      

8.4 Tomo decisões sobre assuntos do meu dia-a-dia.      

De seguida, por favor, assinala com um X a alternativa que melhor traduz a tua opinião 
 
Direito a informação 

 Discordo 
fortemente 

Discordo Nem 
concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

5.1 Sou informado/a sobre os assuntos/problemas da casa.      

5.2 Sou informado/a sobre os assuntos relacionados com o 
meu projeto de vida. 

     

5.3 Sou informado/a sobre os assuntos da escola.      

5.4 Sou informado/a sobre os assuntos do meu dia-a-dia.      

 
 
 Direito a ser ouvido 

 Discordo 
fortemente 

Discordo Nem 
concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

6.1 Sou ouvido/a sobre os assuntos/problemas da casa.      

6.2 Sou ouvido/a sobre os assuntos relacionados com o meu 
projeto de vida. 

     

6.3 Sou ouvido/a sobre os assuntos da escola.      

6.4 Sou ouvido/a sobre os assuntos do meu dia-a-dia.      

 



 

 
 

 

 

 

 

Apêndice 5 

 

Resultados obtidos na primeira parte dos questionários 

aplicados às Equipas Educativas



 

 
 

Tabela 1 - Género 

MASCULINO 3 

FEMININO 8 

TOTAL 11 

 

 

Tabela 2 - Idade 

ENTRE OS 21 AOS 30 ANOS 2 

ENTRE OS 31 AOS 40 ANOS 3 

ENTRE OS 41 AOS 50 ANOS 3 

ENTRE OS 51 AOS 60 ANOS 3 

 

Tabela 3 - Escolaridade 

1º CICLO 1 

ENSINO SECUNDÁRIO 5 

LICENCIATURA 3 

MESTRADO 2 

 

Tabela 4- Estado civil 

SOLTEIRO 3 

CASADO 7 

DIVORCIADO 1 

 

Tabela 5- Filhos 

SIM 7 

NÃO 4 

 

Tabela 6- Número de filhos 

S/FILHOS 4 

1 FILHO 6 

2 FILHOS 1 

 

Tabela 7- Tempo de trabalho na CAR 

1 ANO 2 

3 ANOS 1 

4 ANOS 2 

11 ANOS 1 

14 ANOS 1 

16 ANOS 1 



 

 
 

21ANOS 1 

24 ANOS 1 

27 ANOS 1 

 

Tabela 8- Vinculo Laboral 

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 3 

CONTRATO DE TRABALHO SEM TERMO 8 

 

Tabela 9 – Categoria profissional 

MONITOR/A 9 

AJUDANTE DE AÇÃO DIRETA 3 

 

Tabela 10 - Função de Educador de Referência 

SIM  5 

NÃO 6 

 

Tabela 11- Quantas crianças tem enquanto educador de referência 

6 CRIANÇAS 3 

5 CRIANÇAS 1 

8 CRIANÇAS 1 

 

Tabela 12 - Motivação para o trabalho 

SIM 11 

NÃO 0 

 

Tabela 13 - O que o motiva? 

GOSTO PELO TRABALHO COM JOVENS 6 

O DINAMISMO 1 

AJUDAR OS MIÚDOS A CRESCER E AO SEU EQUILIBRIO 2 

N/R 2 

 

Tabela 14 - Reconhecimento no trabalho 

SIM 6 

NÃO 0 

N/R 5 

 

 

Tabela 15 - Porque se sente ou não reconhecido? 

N/RESPONDE 4 

EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 2 

 

 


