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APÊNDICES 
 



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  
 

Questionário sociodemográfico 

 
Nome (opcional) 

 

 
Sexo 

Feminino 
 

Masculino 

  
Idade   
 
Estado civil 

Solteiro  

  

 
Escolaridade (grau) 
 

1º ciclo  
(1º ao 4º ano)         

2º ciclo 
(5º e 6ºano) 

3º ciclo 
(7º e 9ºano) 

Secundário 
(10º e 12ºano) 

Licenciatura 

        
 
Qual/quais a/as 
Disciplina que gosta 
mais? 

   

Qual/quais a/as 
Disciplina  
que gosta menos? 

   



 
Reprovou alguma 
vez? Em que ano 
escolaridade? 

Não Sim  Quantas vezes?                                 Este 
ano/negativas?Quantas? 

   

Processos 
Disciplinares? 

   

Quantas vezes 
mudou escola? 

   

 
Ocupação Tempos 
livres (Hobbys) 

Desporto Intelectual 

 
 

 

Amizades-Tem 
algum amigo 
próximo? quantos? 

  

 
Namora? 

Não Sim 

  

Quanto tempo?  

Quando tem um 
problema a quem 
recorre? 

 

Qual o adulto de 
referência? 
 

 

Há quanto tempo 
está na Instituição? 
 

 

Irmãos/ãs Instituição Casa/pais Outro 

   

 
Contacto com os 
pais, irmãos 

Mãe Pai Irmão/ã Quantos? 

    

Nível de 
Escolaridade/família 

    

 
Profissão/família 

   

 
És feliz? Justifica. 
 

 

 

 

 
Contactos: Investigador avaliador 

Avaliadora: Prof. Dra. Laura Lemos 



                 Exmo. __________________________________ 
 

________________________________________ 

 
 
 

 
Assunto: Investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica 

 

Eu, Laura de Jesus Correia Amador, Mestranda de Psicologia, do 2º Ciclo de Psicologia Clínica, 

Área Cognitivo-comportamental do Instituto Superior Miguel Torga, pretendo realizar uma 

investigação baseada no estudo da relação entre comportamento, auto conceito e vinculação, em 

jovens institucionalizadas  ____________________________________________________ 

Para a realização deste estudo, preciso de aplicar alguns instrumentos: - Questionário 

Sociodemográfico; IPPA; Piers-Harris; CBCL.   

Será garantido o anonimato e confidencialidade e os dados recolhidos serão utilizados 

exclusivamente em proveito deste estudo. O seu preenchimento será aproximadamente de 20 

minutos (se a jovem quiser desistir a qualquer momento, será livre de o fazer).  

O consentimento informado é dirigido aos Exmos Srs.(as) Drs.(as) Responsáveis e Tutores 

Legais por cada jovem dos 7 aos 18 anos de idade. Agradeço a vossa compreensão e ajuda 

necessárias ao desenvolvimento deste estudo que se constitui como um momento fundamental 

para a conclusão do Mestrado em Psicologia Clínica. 

 

Declaro que fui(fomos) esclarecido(os) acerca dos objetivos e procedimentos desta investigação e que 

aceito(amos) participar nela de livre vontade, além de autorizar o uso dos dados para os fins estatísticos 

relacionados com esta Investigação. 

 

Assinatura/rubrica____________________________________________________________________ 

Coimbra,_____de __________________de 2017. 

 

Contactos: Investigador avaliador 

Orientadora: Prof. Dra. Laura Lemos 


