
 

 

 

 

Anexo A 
Questionário de Dados Sócio-Demográficos e 

Familiares (versão do estudo 1) 

 

 

 



 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE DADOS  

SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E FAMILIARES 

  

O presente questionário é ANÓNIMO e o pretende recolher informações sobre os 

alunos e sobre o meio que os rodeia. Por favor responde com sinceridade. 

Agradecemos, desde já, a tua colaboração! 

 

A) Dados Gerais 

1. Escola: ____________________________________ 2. Ano de escolaridade: ____________ 

3. Sexo: M          F   4. Data de Nascimento: __/__/__ 5. Idade: _________ 

6. Naturalidade (País onde nasceste): _______________ 7. Nacionalidade: ________________________ 

8. Localidade onde vives: __________________________________________________________________ 

 

B) Dados Familiares 

9. Idade do Pai: ______ 

10. Profissão do Pai: ____________________ 

10.1 O teu pai encontra-se: 

 Empregado □ ou Desempregado □ 

11. Habilitações Literárias do Pai: 

□ Sem estudos  

□ Ensino Básico (1º ciclo)  

□ Escolaridade obrigatória (9º ano) 
□ Ensino Secundário (12º ano) ou Ensino Profissional  

□ Ensino Superior (bacharelato/ licenciatura ou mais) 

12. Idade da Mãe: ______ 

13. Profissão da Mãe: ___________________ 

13.1 A tua mãe encontra-se: 

 Empregada □ ou Desempregada □ 

14. Habilitações Literárias da Mãe: 

□ Sem estudos  

□ Ensino Básico (1º ciclo)  

□ Escolaridade obrigatória (9º ano) 

□ Ensino Secundário (12º ano) ou Ensino Profissional  

□ Ensino Superior (bacharelato/ licenciatura ou mais) 

15. Assinala a situação que corresponde melhor à situação dos teus pais: 

□ O meu pai e a minha mãe estão casados    

(Adaptação de Nunes, Lemos & Valadas, 2008) 



□ O meu pai e a minha mãe estão separados   

□ O meu pai e a minha mãe estão divorciados    

□ O meu pai casou novamente com outra pessoa    

□ A minha mãe casou novamente com outra pessoa    

□ O meu pai já faleceu  

□ A minha mãe já faleceu  

16. Onde vives? 

□  Em casa   

□  Num colégio  

17. Com quem vives em casa? (Por favor especifica quais as pessoas – por exemplo, pai ou padrasto, mãe ou 

madrasta, irmão, irmã, avó, colegas, etc.). ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

18. Tens irmãos?     Não □    Sim □ 

18.1 Quantos?  __________________________________________________________________ 

18.2. Idade do(s) irmão(s): _________________________________________________________ 

 

C) Dados Escolares 

19. Já reprovaste algum ano?     Não □    Sim □ 

Se respondeste NÃO, por favor passa para a questão nº 20. 

19.1. Se respondeste SIM à questão anterior, por favor indica quantos anos: __________________ 

 

D) Outros Dados 

Se és imigrante ou filho de pais imigrantes, por favor responde ao seguinte Bloco de questões: 

20. Nasceste no estrangeiro?     Não □    Sim □ 

Se respondeste NÃO, por favor passa para a questão nº 21. 

Se respondeste SIM, por favor responde às questões seguintes:  

20.1. Onde? (País) _____________________________________________________________   

20.1. Há quanto tempo moras em Portugal? _________________________________________ 

21. Algum dos teus pais nasceu no estrangeiro?     Não □    Sim □ 

Se respondeste SIM, por favor responde às questões seguintes: 

22. Pai nasceu no estrangeiro?     Não □    Sim □ 

22.1. O país onde nasceu: _____________________  

23. Mãe nasceu no estrangeiro?     Não □    Sim □ 

23.1. O país onde nasceu: _____________________  



22.2. Há quanto tempo reside em Portugal? _______ 

__________________________________________ 

22.3. Em que língua falas com o teu Pai? _________ 

__________________________________________ 

23.2. Há quanto tempo reside em Portugal? _______ 

__________________________________________ 

22.3. Em que língua falas com a tua Mãe? ________ 

__________________________________________ 

 

Muito obrigada pela tua colaboração! 

 


