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9. Anexos 

  
Anexo 9.1 - Pedido de autorização para aplicação do questionário nos estabelecimentos da rede pública 

 

 

Exmo. Sr. Director do Agrupamento Vertical de  

Escolas Padre João Coelho Cabanita 

  

Chamo-me Isabel da Mata Ladeira, sou Educadora de Infância na EB1/JI de Querença e estou actualmente a 

frequentar o Mestrado em Desenvolvimento da Criança na Variante de Desenvolvimento Motor na Faculdade de 

Motricidade Humana. 

Para elaborar a minha tese, necessito de aplicar uma ficha de recolha de dados demográficos e um questionário de 

supervisão parental. Gostaria de os poder aplicar aos pais das crianças que frequentam os jardins-de-infância do 

agrupamento.  

 

Atenciosamente 

 

 Janeiro 2010 

 

 

 

Anexo 9.2 - Consentimento informado 

 

 

 

 

Consentimento Informado 

 

Eu_____________________________________________________________, aceito participar de livre vontade 

num estudo integrado na Tese de Mestrado “Percepção de Risco de Pais de Crianças com Idades Compreendidas 

entre os 12 e os 72 Meses” da Faculdade de Motricidade Humana. A recolha de dados consistirá no preenchimento 

de uma ficha de dados demográficos e num questionário de supervisão Todos os dados recolhidos são confidenciais e 

destinam-se única e exclusivamente ao estudo em questão. 

 

 

Loulé, ___ de __________ de 2010 

 

 

 

Assinatura 
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Anexo 9.3 - Ficha de recolha de dados para adultos cuidadores 

 

Ficha de recolha de dados para adultos cuidadores 

 

Este inquérito é confidencial. Os dados recolhidos só serão utilizados para fins científicos e não será divulgada a 

identidade dos inquiridos 

 

Data de recolha de dados ____/_____/_____ 

1. Dados individuais do adulto 

 

1.1.  Relação do adulto com a criança 

 

Pai            Mãe       Cuidador        Outros  

 

1.2. Data de nascimento (pai ou mãe) ____/____/______ 

 

1.3. Sexo 

 

1.4. Total de crianças a cargo 

 

 

1.5. Escolaridade 

 

 

   S/Habilitações       E. Básico 1º  2º  3º     E. Secundário      E. Superior  

 

1.6. Ocupação ____________________________________ 

 

    Permanente       Temporário  Desempregado  

 

   1.7 Agregado Familiar (Nº de pessoas) 

 Nº 

   1.7.1. Nuclear  

  

   1.7.2. Monoparental Feminino  

  

   1.7.3. Monoparental Masculino  

  

   1.7.4. Alargada  

  

18. Zona da residência 

 

Morada ___________________________________________ 

       

    Centro da Cidade       Bairro periférico em zona não comercial      Rural  
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2. Dados relativos à(s) criança(s) 

 

Data de Nascimento __/___/___ 

 

   2.1 Posição na fratria, idade e sexo  

 

    1º Idade   Sexo      2º Idade  Sexo      3º Idade  Sexo  

               

    4º Idade  Sexo      5º Idade  Sexo      6º Idade  Sexo  

 

              Outros _______________________________________________________________________ 

3. Tipo de lesão e Frequência de ocorrência de lesões no último ano 

 

Situar cada criança na matriz, a partir da sua ordem na fratria para cada tipo de lesão (podendo cada célula 

conter mais que uma criança) verificada no último ano. 

Tipo 

Frequência 

Nula 
Reduzida 

(1 ou 2 vezes) 

Média 

(3 ou 4 vezes) 

Elevada 

(5 ou + vezes) 

Pequenas     

Moderadas     

Graves     

Lesão pequena - assistidas pelos pais; Lesões moderadas - assistidas no Centro de Saúde; Grave – Lesões 

medicamente assistidas com ou sem hospitalização 

 

     3.1 Categorias de Lesão no último ano 

 

Assinalar R, M ou E (frequência reduzida, média ou elevada, de acordo com a definição dada na tabela 

anterior), para cada categoria de lesão verificada no último ano para cada criança. 

Categorias de Lesões 
Posição na fratria 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Queimaduras ou 

escaldão 
      

Cortes       

Raspagem       

Perfuração       

Edema       

Nódoa negra       

Esmagamento       

Amputação       

Ingestão       

Queda       

Afogamento       

Estrangulamento ou 

asfixia 
      

Atropelamento       

Colisão (c/ móveis, 

porta) 
      

Outros       
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4. Reacção da criança à lesão 

 

Situar cada criança na matriz, a partir da sua ordem na fratria (podendo a mesma criança situar-se em mais de 

uma célula) 

Reacção da criança 
Tipo de Lesão 

Pequena Moderada Grave 

1= Criança não olha para a zona do corpo lesada e continua a 

brincar como se nada fosse 
   

2= Criança olha, esfrega diz ai e não mostra grande reacção    

3= Criança chora, geme, queixa-se de dor não mais de 5 minutos    

4= Criança chora, geme, queixa-se de dor ou grita mais de 5 

minutos 
   

 

5. Hora do dia e Frequência de ocorrência de lesões 

Hora do dia 

Frequência 

Nula 

Reduzida 

(1- 2 

vezes) 

Média 

(3-4 

vezes) 

Elevada 

(5 ou + 

vezes) 

Manhã, desde que se levanta até à hora do almoço     

Durante o almoço     

Lanche, após o almoço até à hora do jantar     

Durante o jantar     

À noite, após o jantar até manhã seguinte     

Outros     

 

6. Dia da semana e Frequência de ocorrência de lesões 

Dia da semana 

Frequência 

Nula 
Reduzida 

(1- 2 vezes) 

Média 

(3-4 vezes) 

Elevada 

(5 ou + vezes) 

Durante a semana     

Fim-de-semana     

 

7. Época do ano e Frequência de ocorrência de lesões 

Época do ano 

Frequência 

Nula 
Reduzida 

(1- 2 vezes) 

Média 

(3-4 vezes) 

Elevada 

(5 ou + vezes) 

Primavera     

Verão     

Outono     

Inverno     

 

8. Local e Frequência de ocorrência de lesões 

Local 

Frequência 

Nula 
Reduzida 

(1- 2 vezes) 

Média 

(3-4 vezes) 

Elevada 

(5 ou + vezes) 

Casa     

Escola/ Jardim de Infância     

Campo     

Piscina     

Espaço de jogo     

Outros     
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Anexo 9.4 - Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire (PSAPQ)  
 

 

Questionário do Perfil de Atributos de Supervisão Parental 

 

É necessário que os pais procurem um ponto de equilíbrio na supervisão, tendo em vista a segurança do seu filho, 

entre a sua própria supervisão e os anseios de crescimento e independência do seu filho. Procuramos aprender mais 

sobre as atitudes dos pais relativamente às necessidades de supervisão e protecção dos filhos, particularmente quando 

estão a brincar no exterior. Solicita-se a leitura de cada frase seleccionando a resposta que considera verdadeira. Não 

há respostas certas ou erradas! Apenas pretendemos saber o que considera ser correcto para si! Caso tenha alguma 

dúvida, não hesite em perguntar. 

 

As questões apresentadas referem-se à criança que tem a seu cargo. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA:   

                                                1 = Nunca 

2 = Raramente 

3 = Repetidamente 

4 = A maioria das vezes 

5 = Sempre  

      

1. ____  Afasto-o(a) de qualquer coisa que possa ser perigosa.  

2. ____  Penso que as situações de risco servem como aprendizagem. 

3. ____  Atribuo essencialmente ao acaso o facto de o meu filho/a minha filha poder ou não magoar-se.  

4. ____  Estou sempre a olhar para o meu filho/ minha filha, para ver o que está a fazer. 

5. ____  Estou sempre perto do meu filho/da minha filha, de modo a ajudá-lo(a) rapidamente. 

6. ____  Deixo o meu filho/a minha filha correr pequenos riscos se a situação for muito divertida.  

7. ____  Protejo muito o meu filho/a minha filha. 

8. ____  Mantenho sempre o meu filho/a minha filha debaixo de olho. 

9. ____  Espero que ele/ela se desembarace antes de intervir. 

10. ____  Aviso-o(a) sobre o que se pode tornar perigoso.  

11. ____  Se o meu filho/a minha filha se magoa, penso que é por azar. 

12. ____  Certifico-me onde está o meu filho/a minha filha e o que está a fazer. 

13. ____  Confio  em que brinque sozinho/a sem supervisão permanente.  

14. ____  Deixo o meu filho/a minha filha correr alguns riscos no que faz.  

15. ____  Tenho sempre o meu filho ao meu alcance. 

16. ____  Antes de deixar o meu filho/a minha filha fazer qualquer coisa sozinho experimento primeiro com  ele 

17. ____  Digo para mim mesmo(a) que posso deixá-lo(a) brincar sozinho(a) à vontade.  

18. ____  Estou sempre na expectativa com o que o meu filho/a minha filha faz.  

19. ____  Estou sempre com medo de que possa acontecer algo ao meu filho/à minha filha. 

20. ____  Fico sempre perto do meu filho/da minha filha quando está a brincar com qualquer equipamento. 

21. ____  Deixo o meu filho/a minha filha tomar as suas próprias decisões.  

22. ____  Tenho um grande sentido de responsabilidade.  

23. ____  Encorajo o meu filho/a minha filha a correr riscos se tal o divertir quando brinca.  

24. ____  Penso em todos os perigos que podem ocorrer. 

25.  ____  Deixo o meu filho/a minha filha brincar à vontade. 

26. ____  Sei exactamente o que o meu filho/a minha filha está a fazer.  

27. ____  Encorajo o meu filho/a minha filha a experimentar coisas novas.  

28. ____  A sorte tem um papel determinante no que pode acontecer.  

29.          ____   Evito que o meu filho/a minha filha participe em jogos e brincadeiras violentas ou que faça coisas  

 em que se possa magoar.  
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Anexo 9.5 - PSAPQ Estrutura dos domínios e parcelas por itens incluindo os factores de pontuação 

 

 

 

Factor Parcel 

Factor 

score 

Protectiveness   

 Parcel 1 0.75 

 I feel very protective of my child  

 I think of all the dangerous things that could happen  

 I keep my child from playing rough games or doing things where he/she might get 

hurt 

 

 Parcel 2 0.71 

 I make him/her keep away from anything that could be dangerous  

 I feel fearful that something might happen to my child  

 I warn him/her about things that could be dangerous  

 Parcel 3 0.67 

 I keep an eye on my child's face to see how he/she is doing  

 I feel a strong sense of responsibility  

 I try things with my child before leaving him/her to do them on his/her own  

Supervision   

 Parcel 1 0.83 

 I have my child within arm's reach at all times  

 I know exactly what my child is doing  

 I can trust my child to play by himself/herself without constant supervision  

 Parcel 2 0.84 

 I stay within reach of my child when he/she is playing on the equipment  

 I keep a close watch on my child  

 I say to myself that I can trust him/her to play safely  

 Parcel 3 0.64 

 I stay close enough to my child that I can get to him/her quickly  

 I hover next to my child  

 I make sure I know where my child is and what he/she is doing  
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Factor Parcel 

Factor 

score 

Risk tolerance   

 Parcel 1 0.70 

 I encourage my child to try new things  

 I let him/her learn from his/her own mishaps  

 Parcel 2 0.87 

 I let my child take some chances in what he/she does  

 I let my child do things for him/herself  

 I let my child experience minor mishaps if what he is doing is lots of fun  

 Parcel 3 0.74 

 I let my child make decisions for himself/herself  

 I encourage my child to take risks if it means having fun during play  

 I wait to see if he/she can do things on his/her own before I get involved  

Fate   

 Items  

 When my child gets injured it is due to bad luck 0.61 

 Whether or not my child gets injured is largely a matter of fate 0.71 

 Good fortune plays a big part in determining whether or not my child gets injured 0.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 
Anexo 9.6 – Outputs de SPSS 

 

Hipótese 1  
 

Group Statistics 

 
reladult N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

protec pai 31 3,9568 ,56059 ,10069 

mãe 94 4,1453 ,48678 ,05021 

superv pai 31 3,9490 ,47778 ,08581 

mãe 94 4,0294 ,47746 ,04925 

toleranc pai 31 2,9542 ,41555 ,07463 

mãe 94 3,1220 ,61036 ,06295 

acaso pai 31 2,2577 ,74314 ,13347 

mãe 94 2,5603 ,79478 ,08198 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

protec Equal variances 

assumed 

3,435 ,066 -1,800 123 ,074 -,18854 ,10475 -,39590 ,01881 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,676 45,860 ,101 -,18854 ,11251 -,41503 ,03794 

superv Equal variances 

assumed 

,001 ,972 -,812 123 ,418 -,08033 ,09890 -,27611 ,11545 

Equal variances not 

assumed 

  
-,812 51,223 ,421 -,08033 ,09894 -,27893 ,11828 

tolera

nc 

Equal variances 

assumed 

3,694 ,057 -1,424 123 ,157 -,16783 ,11785 -,40111 ,06546 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,719 75,541 ,090 -,16783 ,09764 -,36231 ,02666 

acaso Equal variances 

assumed 

,319 ,574 -1,867 123 ,064 -,30258 ,16207 -,62338 ,01823 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,932 54,405 ,059 -,30258 ,15664 -,61656 ,01140 

 
Output 1. Teste t para amostras independentes para comparação dos valores médios de protecção, supervisão, tolerância ao risco 

e acaso no género masculino e no género feminino. 
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Hipótese 2 

Correlations 

 idadulto protec 

idadulto Pearson Correlation 1 -,039 

Sig. (2-tailed)  ,665 

N 125 125 

protec Pearson Correlation -,039 1 

Sig. (2-tailed) ,665  

N 125 125 

 

Correlations 

 idadulto superv 

idadulto Pearson Correlation 1 -,025 

Sig. (2-tailed)  ,782 

N 125 125 

superv Pearson Correlation -,025 1 

Sig. (2-tailed) ,782  

N 125 125 

 

Correlations 

 idadulto toleranc 

idadulto Pearson Correlation 1 -,043 

Sig. (2-tailed)  ,635 

N 125 125 

toleranc Pearson Correlation -,043 1 

Sig. (2-tailed) ,635  

N 125 125 

 

Correlations 

 idadulto acaso 

idadulto Pearson Correlation 1 -,159 

Sig. (2-tailed)  ,077 

N 125 125 

acaso Pearson Correlation -,159 1 

Sig. (2-tailed) ,077  

N 125 125 

 
Output 2. Coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis idade do adulto versus protecção, supervisão, tolerância 

e acaso. 
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Hipótese 3 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

protec Between Groups 2,324 2 1,162 4,731 ,010 

Within Groups 29,969 122 ,246   

Total 32,294 124    

superv Between Groups ,896 2 ,448 2,001 ,140 

Within Groups 27,304 122 ,224   

Total 28,199 124    

toleranc Between Groups ,407 2 ,204 ,620 ,540 

Within Groups 40,076 122 ,328   

Total 40,483 124    

acaso Between Groups 5,464 2 2,732 4,630 ,012 

Within Groups 71,984 122 ,590   

Total 77,448 124    

 

Output 3. Tabela ANOVA para comparação dos valores médios de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso. 
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Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) escolar2 (J) escolar2 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

protec E. Básico E. Secundário ,12623 ,11153 ,529 -,1502 ,4026 

E. Superior ,32684* ,10788 ,012 ,0595 ,5942 

E. Secundário E. Básico -,12623 ,11153 ,529 -,4026 ,1502 

E. Superior ,20061 ,10715 ,178 -,0649 ,4661 

E. Superior E. Básico -,32684* ,10788 ,012 -,5942 -,0595 

E. Secundário -,20061 ,10715 ,178 -,4661 ,0649 

superv E. Básico E. Secundário -,01813 ,10646 ,986 -,2820 ,2457 

E. Superior ,16570 ,10297 ,278 -,0895 ,4209 

E. Secundário E. Básico ,01813 ,10646 ,986 -,2457 ,2820 

E. Superior ,18384 ,10228 ,203 -,0696 ,4373 

E. Superior E. Básico -,16570 ,10297 ,278 -,4209 ,0895 

E. Secundário -,18384 ,10228 ,203 -,4373 ,0696 

toleranc E. Básico E. Secundário ,06791 ,12898 ,871 -,2517 ,3875 

E. Superior -,06989 ,12476 ,855 -,3791 ,2393 

E. Secundário E. Básico -,06791 ,12898 ,871 -,3875 ,2517 

E. Superior -,13780 ,12391 ,540 -,4449 ,1693 

E. Superior E. Básico ,06989 ,12476 ,855 -,2393 ,3791 

E. Secundário ,13780 ,12391 ,540 -,1693 ,4449 

acaso E. Básico E. Secundário ,36940 ,17286 ,106 -,0590 ,7978 

E. Superior ,49568* ,16720 ,014 ,0813 ,9100 

E. Secundário E. Básico -,36940 ,17286 ,106 -,7978 ,0590 

E. Superior ,12628 ,16607 ,749 -,2852 ,5378 

E. Superior E. Básico -,49568* ,16720 ,014 -,9100 -,0813 

E. Secundário -,12628 ,16607 ,749 -,5378 ,2852 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Output 4.Teste de Scheffé de comparações múltiplas para determinar quais as categorias do nível de escolaridade responsáveis 

pela rejeição da hipótese de igualdade de valores médios dos domínios parentais. 
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Hipótese 4 

Correlations 

 idcrianç protec 

idcrianç Pearson Correlation 1 -,186* 

Sig. (2-tailed)  ,038 

N 125 125 

protec Pearson Correlation -,186* 1 

Sig. (2-tailed) ,038  

N 125 125 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 idcrianç superv 

idcrianç Pearson Correlation 1 -,251** 

Sig. (2-tailed)  ,005 

N 125 125 

superv Pearson Correlation -,251** 1 

Sig. (2-tailed) ,005  

N 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 idcrianç toleranc 

idcrianç Pearson Correlation 1 ,176 

Sig. (2-tailed)  ,050 

N 125 125 

toleranc Pearson Correlation ,176 1 

Sig. (2-tailed) ,050  

N 125 125 

 

Correlations 

 idcrianç acaso 

idcrianç Pearson Correlation 1 -,104 

Sig. (2-tailed)  ,249 

N 125 125 

acaso Pearson Correlation -,104 1 

Sig. (2-tailed) ,249  

N 125 125 

 

Output 5. Coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis idade dos filhos versus protecção, supervisão, tolerância 

e acaso. 
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 Hipótese 5  

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

protec Between Groups ,384 2 ,192 ,735 ,482 

Within Groups 31,909 122 ,262   

Total 32,294 124    

superv Between Groups ,033 2 ,016 ,071 ,932 

Within Groups 28,167 122 ,231   

Total 28,199 124    

toleranc Between Groups ,481 2 ,241 ,734 ,482 

Within Groups 40,002 122 ,328   

Total 40,483 124    

acaso Between Groups ,936 2 ,468 ,746 ,476 

Within Groups 76,513 122 ,627   

Total 77,448 124    

 

Output 6. Tabela ANOVA para comparação dos valores médios de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso. 


