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1. Introdução  
 

O presente documento apresenta o Relatório Anual de Atividades do Lar de Infância e 

Juventude do Centro Juvenil de S. José referente ao ano de 2016. 

O Plano Anual de Atividades é o documento que cinge em si as atividades desenvolvidas 

ao longo do ano de 2016, sendo elaborado em estreita articulação com o Projeto Educativo. 

Terminado o período a que se reporta, é então feita uma reflexão sobre o mesmo, o seu grau 

de execução, as atividades planeadas, as atividades realizadas e o envolvimento de todos os 

agentes na prossecução do mesmo.  

O relatório é uma reflexão sobre o modo como as atividades desenvolvidas contribuíram 

para se alcançar os objetivos definidos no plano anual de atividades, que abrangeu as mais 

diversas áreas e analisar o que resultou e o que poderá ser melhorado estabelecendo-se, 

posteriormente, novos objetivos e novas estratégias de intervenção essenciais ao bom 

prosseguimento de toda a dinâmica interventiva.  
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2. Atividades 

De modo a atingir os objetivos estabelecidos no Plano Anual de Atividades 

supramencionado, concebemos um conjunto de atividades com base na definição de um 

conjunto de estratégias que resultaram em mudanças pessoais e organizacionais essenciais ao 

aumento da participação dos jovens nas diversas dinâmicas do LIJ. 

A maioria das atividades propostas apresentam uma grande dimensão lúdico-

pedagógica, assente numa educação informal e não-formal, estando sempre presente o 

propósito pedagógico, uma vez que, se este não for tido em conta podemos enviesar todo o 

plano, uma vez que nos limitamos a proporcionar atividades sem grande contextualização e foco 

direcional.  

 

 

2.1. Quadro descritivo das atividades programadas para 2016 
 

Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Comemoração de 

aniversários 

- Proporcionar momentos de 

convívio e lazer; 

- Estimular a criatividade. 

Janeiro a 

Dezembro 

-Bens alimentares; 

- Material de 

decoração. 

250,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa.  

Atividades de Vida 

Diária 

- Promover a autonomia dos 

jovens, integrando os mesmos 

nas atividades de vida diária.  

Diário 
- Material de 

limpeza.  
Sem custos 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Atividades de 

Voluntariado 

 - Sensibilizar os jovens para a 

prática de ações de 

voluntariado;  

 - Integrar os jovens em 

atividades de voluntariado na 

comunidade;  

 - Realizar ações de 

voluntariado em instituições da 

comunidade. 

Janeiro a 

Dezembro 

 - Transporte; 

 - Materiais de 

desgaste. 

50, 00€ 

Jovens;  

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

 

Projeto “Culinária 

pelo Mundo” 

*a realizar no âmbito de 

um trabalho de estágio 

de Educação Social 

 

- Promover a autonomia dos 

jovens, ao nível do 

desenvolvimento de 

competências culinárias;  

- Dar a conhecer as diferentes 

gastronomias mundiais;  

 - Promover competência ano 

nível da gestão doméstica. 

Fevereiro a 

Junho 
- A definir. 200,00€ 

Jovens;  

Equipa técnica; 

Equipa educativa; 

Estagiária de 

Educação Social. 

Assembleias de 

casa 

- Discutir formas alternativas e 

eficazes de organização dos 

jovens no LIJ; 

- Avaliar as atividades 

realizadas em 2015 e explorar 

as expectativas face ao plano 

de atividades de 2016.  

Mensal 

- Material de 

desgaste. 

- Material de 

imagem e som.  

30,00€ 

Jovens;  

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Reuniões Projeto AJ 

- Discutir formas alternativas e 

eficazes de organização dos 

jovens do LIJ; 

- Planear atividades. 

Semanal 

- Material de 

desgaste; 

- Material de 

imagem e som.  

20,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

“Transforma a 

Casa” 

- Realizar com os jovens 

pequenas mudanças em 

espaços comuns do LIJ; 

- Criar espirito de grupo em 

torno de um objetivo comum.  

Ao longo do 

ano 

- Material de 

bricolage; 

- Tintas. 

100, 00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

A
ti

vi
d

ad
es

 d
es

p
o

rt
iv

as
  

Ciclismo 

- Promover a prática de 

exercício físico e a socialização 

dos jovens.  

Semanal 

- Equipamento 

desportivo; 

- Transporte. 

700,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Natação 

Basquetebol 

Ginásio 

Kickboxing 

Futebol 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Apoio ao estudo - 

CVPG 

- Sensibilizar para a importância 

do estudo e da aprendizagem 

em contexto escolar; 

- Desenvolver métodos e 

técnicas de estudo mais 

adequados.  

Semanal 
- Material de 

desgaste. 
50,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa; 

Voluntários 

CVPG. 

Atividades Lúdicas 

– CVPG 

- Ocupar os tempos livres; 

- Reforçar laços interpessoais 

entre todos os participantes.  

Quinzenal - A definir. 200,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa; 

Voluntários 

CVPG. 

Workshop´s de 

Desenvolvimento 

pessoal e social 

- Promover a aquisição de 

conhecimentos sobre as 

temáticas; 

- Estimular o debate de ideias 

entre os jovens. 

Quinzenal 

- Material de 

projeção; 

- Computador; 

Material de 

desgaste.  

100,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa;  

Parceiros;  

Festa de Carnaval 
-Proporcionar momentos de 

convívio e lazer.  
Fevereiro 

- Bens 

alimentares; 

- Material de 

decoração.  

80,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa.  

Férias de Carnaval 

- Promover a ocupação dos 

tempos livres; 

- Estimular a prática desportiva. 

Fevereiro 

- Bens 

alimentares; 

- Transportes.  

120,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa. 

Atividades “Novas 

culturas” 

- Proporcionar o 

desenvolvimento de atividades 

com associações que promovam 

intercâmbios internacionais;  

Janeiro a 

Dezembro 
 - A definir. 150,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 
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 - Promover o contato dos 

jovens com experiências 

interculturais. 

Equipa 

educativa. 

Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Páscoa “Festa de 

Chocolate” 

- Proporcionar aos jovens a 

celebração de uma época 

festiva.  

Abril 
- Ovos de 

chocolate. 
100,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa. 

 

Férias de Pascoa 

- Promover a ocupação dos 

tempos livres dos jovens; 

- Estimular a prática desportiva.  

Abril 

 

- Transporte;  

- Material 

desportivo; 

- Jogos lúdicos. 

350,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa. 

 

Arraial de S. João 
- Promover o convívio entre os 

jovens e colaboradores do LIJ. 
Junho 

- Bens 

alimentares; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

imagem e som. 

100,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa. 

 

Festa de 

encerramento do 

ano letivo 

- Promover o convívio entre os 

jovens e colaboradores do LIJ. 
Junho 

Bens alimentares; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

imagem e som. 

50,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa. 

 

Férias Radicais de 

Verão 

- Proporcionar aos jovens 

momentos lúdicos e de 

entretenimento de forma 

informal. 

Junho 

Julho 

Agosto 

- Bens 

alimentares; 

- Transportes.  

700,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa. 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Campo de férias 

- Proporcionar o contacto com

novas realidades e 

experiencias; 

- Estimular a coesão grupal.

Agosto 

- Transporte;

- Alimentação;

- Materiais

diversos. 

400,00€ 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Festa de 

encerramento do 

verão 

- Estimular o desenvolvimento

de competências de 

organização e eventos; 

- Abrir as portas do LIJ à

comunidade. 

Setembro 

- Alimentação;

- Material

decorativo; 

- Material de

Som e Imagem. 

100,00€ 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Festa de Halloween 

- Promover o espirito de grupo;

- Estimular a imaginação e a

criatividade dos jovens. 
Outubro 

- Material

decorativo; 

- Alimentação;

- Material de

som e imagem; 

-Roupas velhas;

-Pinturas faciais.

70,00€ 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Magusto 

- Fomentar momentos de

convívio e partilha; 

- Comemorar a época festiva.

Novembro 

- Material

decorativo; 

- Alimentação;

- Material de

som e imagem; 

-Roupas velhas;

-Pinturas faciais.

100,00€ 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

É Natal no LIJ 

- Criar um ambiente Natalício;

- Estimular a imaginação e a

criatividade. 

Dezembro 

- Enfeites de

Natal; 

- Material

decorativo; 

- Material de

desgaste. 

50,00€ 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Férias Radicais de 

Natal 

- Promover a ocupação dos

tempos Livres dos Jovens. 

- Promover o desenvolvimento

de competências pessoais, 

sociais e culturais. 

Dezembro 

- Material

desportivo; 

- Jogos lúdicos;

- Transporte.

300,00 € 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Festa de Natal 

- Comemorar a época Natalícia;

-Promover momentos de

convívio e partilha; 

- Oferecer um presente de

Natal aos Jovens. 

Dezembro 

- Material de

decoração; 

- Alimentação;

- Material de

som e imagem. 

300,00€ 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Participação num 

evento solidário 

- Promover o espirito de

interajuda; 

- Reconhecer a importância das

ações solidárias. 

Dezembro - Transporte. 25,00€ 

Representantes da 

AJ; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Orçamento previsional: 4.695,00€ 
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2.2. Caraterização e avaliação das atividades desenvolvidas 

2.2.1. Projeto “Cozinhar para o teu futuro” 

Este projeto foi desenvolvido por uma estagiária de Educação Social – Márcia Fernandes 

– e teve como principal objetivo o desenvolvimento de competências culinárias nos jovens,

importantes para o seu processo de autonomização. Os workshop´s de culinária realizaram-se 

às quartas-feiras, entre as 15h e as 17h e contou com a participação regular de 5 jovens. 

Principais Resultados | 7 sessões | Receitas elaboradas: Hambúrgueres com batata 

frita; bifinhos com cogumelos e molho à cervejeira; bolo de bolacha; bolo de banana com 

cenoura; macarrão com queijo mozarela; arroz chau chau; bolo de nutella. 

A receita “macarrão com queijo mozarela” foi integrada nas ementas do LIJ. 

2.2.2. As atividades lúdico-pedagógicas/desportivas na comunidade 

O desporto, independentemente da sua expressão, congrega em si um elevado 

potencial de inclusão social, sendo um meio privilegiado no combate à exclusão. Neste sentido, 

em 2016 potenciamos a prática da atividade desportiva regular dos nossos Jovens, com a 

integração dos mesmos em diversas modalidades desportivas do seu interesse e agrado, 

nomeadamente: o futebol, o kickboxing e a natação.  

Com base na parceria com o Instituto Britânico, alguns jovens também foram integrados 

em Cursos de Inglês.  

Iniciamos também a parceria com o Círculo de Arte e Recreio (CAR), que nos possibilitou 

o desenvolvimento de competências musicais nos jovens, através de 2 iniciativas: o projeto

“Loucos do Ritmo”, um grupo de percussão com bombos que terminou o ano com o início de 
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um novo desafio: o nascimento do Grupo de Orquestra e Percussão do Centro Juvenil, o “Rufos 

S. José” (estreando-se em Dezembro na Festa de Natal promovida pela Câmara Municipal de

Guimarães) e a aprendizagem de concertina. 

 Principais resultados| Aldão Futebol Clube: 5 jovens; Natação no Vitória Sport Club: 7 

jovens; KickBoxing: 5 jovens; Aulas de inglês: 3 jovens; Aula de concertina: 1 jovem; Projeto 

“Loucos do Ritmo”: 10 jovens (média). 

2.2.3. Apoio ao estudo e Atividades Lúdicas |CVP 

No âmbito da parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Guimarães, em 

2016 continuamos com as atividades de apoio ao estudo, com periodicidade semanal aos nossos 

jovens. O acompanhamento escolar, regular e individualizado, assente nas necessidades e 

capacidades de cada jovem foi uma prioridade para este grupo de voluntários, que de forma 

periódica acompanharam e apoiaram semanalmente os jovens nas suas tarefas escolares. Fruto 

deste acompanhamento regular, os jovens conseguiram melhorar o seu desempenho escolar e 

aumentaram o seu sucesso escolar. 

Principais resultados| Foram realizadas 264 (valor médio) sessões de apoio ao estudo 

(Janeiro a Maio – Outubro a Dezembro). 

Como forma de animar ainda mais os fins-de-semana, quinzenalmente aos sábados, um 

grupo de voluntários da mesma organização dinamizou em 2016 um conjunto de atividades 

lúdicas com os jovens que não foram de fim-de-semana. 

Principais resultados| Foram realizadas 18 atividades lúdicas (Janeiro a Junho - Outubro 

a Dezembro). 

Estas atividades foram sempre bastante animadas e do agrado de todos os jovens. 
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2.2.4. Desenvolvimento de Competências 

Ao longo dos últimos anos, a necessidade de formação permanente – ao longo da vida 

– mostrou-nos que o desenvolvimento de competências variadas pode ser conseguido através

da aprendizagem em contextos não-formais ou informais, sendo essa aprendizagem muito mais 

eficaz e com resultados notórios ao longo do processo de aprendizagem, não descurando, 

obviamente, a importância de uma educação formal, obtida através dos processos escolares e 

curriculares.  

Por conseguinte, no âmbito da nossa intervenção em contexto de LIJ, usamos o 

potencial da educação não-formal para trabalhar e intervir com os jovens que acolhemos, 

estimulando e potenciando uma aprendizagem de ordem mais prática, adaptada às 

necessidades dos jovens acolhidos, preparando-os para uma autonomia responsável e cívica. 

Neste sentido, ao longo do ano de 2016, demos continuidade ao já iniciado programa 

de Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS), onde os principais temas trabalhados e respetiva 

organização de conteúdo incidiu sobretudo em módulos temáticos: Módulo 1 – Competências 

pessoais e sociais, Módulo 2 – Vida Saudável, Módulo 3 – Autonomia.  

Para facilitar a intervenção e o processo de aprendizagem, foram organizados 3 grupos 

de jovens, de acordo com o perfil de cada um. 

Principais resultados| 18 sessões (Janeiro a Junho) / média de 5 jovens por sessão. 

2.2.5. Parcerias – Casa da Juventude de Guimarães 

Em 2016 estabelecemos novas parcerias que beneficiaram a intervenção socioeducativa 

junto dos nossos jovens. Em Maio estabelecemos parceria com a Casa da Juventude de 

Guimarães (CJG), que com um grupo de voluntários dinamizaram um conjunto de atividades 

lúdicas e pedagógicas com os jovens, com base numa educação não-formal assente numa 

metodologia de intervenção em grupo, com base na simbologia grupal, permitindo fomentar e 

desenvolver competências de ordem pessoal e social. Nas férias de Verão, os nossos jovens 

usufruíram de um conjunto de diversas atividades, maioritariamente ao ar livre e em Agosto, 3 

jovens frequentaram durante 1 semana um acampamento de jovens vimaranenses da casa da 

juventude na Zambujeira do Mar. No segundo semestre do ano, a Casa da Juventude potenciou 

a sua intervenção com os nossos jovens com a dinamização de atividades mais regulares, 
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permitindo aos nossos jovens usufruírem de um conjunto de atividades assentes em dinâmicas 

grupais e em jogos lúdico-pedagógicos. 

Principais resultados| Maio a Agosto: CJG| 1 semana de férias desportivas (Piscina, 

futebol, culinária, equitação, peddy-papper, paintball, caminhada à Penha e Picnic); 3 jovens 

integraram o acampamento da CJG; 6 sessões de grupo realizadas. | Outubro a Dezembro: 10 

sessões de grupo realizadas, onde predominaram essencialmente as dinâmicas de grupo e os 

jogos lúdico-pedagógicos. 

2.2.6. Atividades Lúdicas e Recreativas 

Para além das inúmeras atividades lúdico-desportivas, pedagógicas e outras 

dinamizadas, foram também inúmeras as atividades lúdicas e recreativas realizadas, que 

animaram e ocuparam de forma bastante satisfatória os tempos livres dos jovens durante as 

pausas escolares e os fins-de-semana. 

Neste sentido, destacámos a realização de atividades ao ar livre – como passeios e 

caminhadas a locais de interesse na comunidade (idas à Penha, Braga – Sameiro e Bom Jesus, 

Porto, Vela no rio Douro, Passeio da Casa, Gerês…), picnic’s, passeios de BTT, participação em 

eventos na comunidade, idas à piscina e praia, colónia de férias e participação no acampamento 

de jovens, promovida pela CJG na Zambujeira do Mar. Para além das diversas atividades outdoor 

dinamizadas, destacámos também a organização de diversos Workshop’s de culinária no nosso 

LIJ e a organização e comemoração de festas – S. José, S. João, Natal entre outras promovidas 

pelos nossos jovens.  

Com base numa metodologia participativa, sempre presente nas variadas dinâmicas 

estabelecidas na nossa casa, os jovens tiveram voz para sugerir, planear e organizar todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do ano. No final de cada atividade e sempre que possível era 
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recolhido o feedback do grupo, para perceber o que resultou e o que poderia ser melhorado, 

tendo sempre em vista a constante melhoria da atividade/iniciativa seguinte.  

2.3. Resultado da avaliação da Satisfação dos Jovens com as Atividades 

desenvolvidas e com a Casa de Acolhimento  

Como forma de avaliar o grau de satisfação dos jovens para com as atividades desenvolvidas 

e para com a nossa casa de acolhimento em 2016, realizamos dois inquéritos de avaliação de 

satisfação on-line: um referente ao Grau de satisfação para com o plano de atividades 

executado e outro referente ao Grau de satisfação com a casa. Para estes inquéritos 

responderam 19 jovens que participaram nas atividades desenvolvidas em 2016 – Inquéritos 

referentes ao grau de satisfação com as Atividades em 2016; e 21 jovens acolhidos no LIJ em 

Janeiro de 2016 – Inquéritos referentes ao grau de satisfação com a casa de acolhimento.1 

Ressalva somente para a não participação de resposta de 4 jovens que se encontram ausentes 

do LIJ por motivo de fuga. 

 ATIVIDADES

Foram avaliadas de entre as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016 um total de 

15 atividades. Para uma melhor compreensão e análise dos resultados obtidos, optámos por 

agrupar as atividades em 4 grandes áreas interventivas: Atividades Lúdico-Desportivas | 

1 A respetiva análise e avaliação aos inquéritos implementados poderão ser consultados na íntegra no final deste 

documento em anexo.  
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Atividades Lúdico-Formativas | Parcerias | Atividades Lúdico-Recreativas. O questionário em si 

continha diversos trâmites de análise e avaliação para cada atividade desenvolvida, 

designadamente qual o nível de satisfação para com a atividade, participação e respetivo motivo 

para a não participação (nos casos em que se aplica), grau de envolvimento na atividade, relação 

estabelecida com os colaboradores e os colegas, participação no processo de escolha e interesse 

em repetir a atividade, com um campo de preenchimento em aberto para possíveis sugestões. 

Neste sentido, após análise, destacámos o seguinte: 

|| Principais conclusões: 

1. Nas atividades Lúdico-Desportivas (Cinema, Pólo Aquático, Bowlling, Atividades de

Verão, Paintball, Kart) a maioria dos jovens encontra-se “muito satisfeito” com as atividades 

de Kart e Cinema e “totalmente satisfeito” com as restantes atividades – Pólo aquático, 

Bowlling, atividades de Verão e Paintball.  

2. Nas atividades Lúdico-Formativas (DPS, Assembleias de Casa, Transformações na

Casa, Workshop’s de Culinária) a maioria dos jovens encontra-se “satisfeito” com as 

respetivas atividades.  

3. Nas Parcerias (Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Projeto Música e Percussão –

“Loucos do Ritmo”, Sala de Informática no Exterior, Casa da Juventude de Guimarães 

(CJG)) a maioria dos jovens varia entre o “satisfeito” e o “totalmente satisfeito” no projeto 

de Música e Percussão – “Loucos do Ritmo”. Nas atividades promovidas pela CJG, os jovens 

avaliam como “muito satisfeito”. Já nas atividades promovidas pela CVP e Sala de 

Informática no exterior, a maioria os jovens encontra-se “totalmente satisfeito” com os 

mesmos. 

4. Nas atividades lúdico-recreativas (Passeios pelo Gerês) a maioria dos jovens é

unânime na resposta, encontrando-se “totalmente satisfeito” com a atividade. 

Em todas as atividades avaliadas, os jovens gostariam de as repetir novamente. Nos espaços 

para a colocação de sugestões, os jovens não mencionaram quaisquer sugestões para possíveis 

atividades a desenvolver.  
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 SATISFAÇÃO COM A CASA

Relativamente à análise e avaliação do grau de Satisfação com a Casa, responderam a este 

questionário 21 jovens. O respetivo questionário continha 35 questões avaliadas em uma escala 

de nível de apreciação de 7 pontos, que iam desde o “discordo totalmente” ao “concordo 

totalmente” e ainda opções de resposta intermédias como “não sei” ou “não se aplica”. Neste 

sentido, após análise, destacámos o seguinte: 

|| Principais conclusões: 

1. Instalações, Equipamentos e Conforto

Nesta área, na maioria das questões realizadas a maioria dos jovens concorda com as 

afirmações apresentadas estando, portanto, satisfeitos com as instalações, equipamentos e 

conforto. Chama-se a atenção para uma afirmação em que boa parte dos jovens respondeu 

“concordo totalmente”, nomeadamente quanto à existência de um local onde podem estar com 

os familiares à vontade quando estes os vêm visitar e outra afirmação em que responderam 

“não concordo/nem discordo” relativamente à decoração das salas. 

2.Apoio, Atividades e Competência Técnica

Nesta área, a maioria dos jovens foi unânime em concordar com as afirmações descritas, 

estando satisfeitos com o apoio, as atividades e a competência técnica. Salienta-se, no entanto, 

uma afirmação em que a maioria dos jovens responderam “concordo totalmente” relativamente 

à abertura dos técnicos em falar com eles sobre diversos assuntos relativamente ao que poderá 

acontecer quando os jovens saírem da Casa de Acolhimento.  

3. Regras e Comunicação

Nesta área, a maioria dos jovens concorda com as afirmações apresentadas 

relativamente às regras e comunicação estabelecidas na Casa de Acolhimento estando, portanto 

satisfeitos, conhecendo as respetivas regras. Destaca-se uma afirmação em que a maioria dos 

jovens responderam “concordo totalmente” relativamente à facilidade em os jovens 

estabelecerem contato com a família e amigos. 
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Nota geral: Podemos concluir que a maioria dos jovens encontra-se satisfeito com a Casa de 

Acolhimento. 

3. Conclusão

De um modo global podemos concluir que os jovens encontram-se bastante satisfeitos 

com as atividades dinamizadas ao longo do ano de 2016, com destaque positivo para as 

atividades de índole lúdico-desportiva e lúdico-recreativa, não descurando as atividades 

desenvolvidas com as entidades parceiras que muito contribuíram para animar ainda mais os 

tempos livres e férias letivas dos jovens, contribuindo efetivamente para um criar de laços com 

voluntários, colaboradores do LIJ e comunidade envolvente.  

Neste sentido, continuaremos a promover atividades que vão ao encontro dos 

interesses e motivações dos jovens, promovendo sempre uma participação cada vez mais ativa 

dos mesmos em todos os âmbitos relativos ao LIJ, promovendo sempre valores como o respeito, 

a liberdade e a identidade de cada um. 
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Amostra 

Foram realizados 15 questionários de avaliação da satisfação dos jovens, referentes às 

atividades do ano civil de 2016. 

1. Atividade: Cinema

Gráfico 1 - No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ 

relativamente à atividade cinema. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, 

“Pouco Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, 

podemos dizer que a maioria dos jovens se encontra muito satisfeitos em relação 

à atividade Cinema. 

De salientar que 2 jovens que teriam participado na atividade, já não se 

encontram a residir no LIJ, portanto não preencheram os questionários. 

Participaram na atividade um total de 13 jovens. 
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Gráfico 2 - No gráfico pode avaliar-se a apreciação do jovem do LIJ, que teria 

respondido “Pouco Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me 

identifiquei com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas 

perturbaram a atividade”, “Não estava com disposição para participar na 

atividade”, “Era uma atividade repetida” e “Outro”, podemos dizer que o jovem 

teria ficado pouco satisfeito por considerar a atividade repetida. 

De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o 

teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a 

atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 - No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 11 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade Cinema. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” 
podemos dizer que a maioria dos jovens considera que a sua participação nesta 

atividade foi muito participativa. 

 

 

 
 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens 

relativamente ao desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. 

Na sua generalidade os jovens concordam que a relação é desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens 

relativamente ao desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua 

generalidade os jovens concordam que a relação é desenvolvida/fortalecida. 

 

 
 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que os jovens referem 

que participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é 

importante. 
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Gráficos 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

2. Atividade: Assembleia de casa 

 

 

 

Gráfico 1 - No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ 

relativamente à atividade Assembleia de Casa. Dentro de uma escala de “Nada 

Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente 

Satisfeito”, podemos dizer que a maioria dos jovens se encontra satisfeito em 

relação à atividade. 

De salientar que 6 jovens que teriam participado na atividade, já não se 

encontram a residir no LIJ, portanto não preencheram os questionários. 

Participaram na atividade um total de 24 jovens. 
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Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 4 jovens do LIJ, que teriam 

respondido “Pouco Satisfeito” ou “Nada Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me 

identifiquei com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas 

perturbaram a atividade”, “Não estava com disposição para participar na 

atividade”, “Era uma atividade repetida” e “Outro”, podemos dizer que na 

generalidade os jovens não estavam com disposição para participar na atividade. 

De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o 

teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a 

atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 18 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade Assembleia de casa. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” 
podemos dizer que a maioria dos jovens considera que a sua participação nesta 

atividade foi participativa. 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens 

relativamente ao desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua 

generalidade os jovens concordam que a relação é desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens 

relativamente ao desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua 

generalidade os jovens concordam que a relação é desenvolvida/fortalecida. 

 

 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que os jovens 

referem que participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é 

importante. 
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Gráficos 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

3. Atividade: Workshop de Desenvolvimento Pessoal e Social 

 

 

 
Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ 

relativamente à atividade Workshop´s de Desenvolvimento Pessoal e Social. 

Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, “Satisfeito”, 

“Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que a maioria dos 

jovens se encontra satisfeito em relação à atividade. 
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De salientar que 5 jovens que teriam participado na atividade, já não se 

encontram a residir no LIJ, portanto não preencheram os questionários. 

Participaram na atividade um total de 22 jovens. 

 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 2 jovens do LIJ, que teriam 

respondido “Pouco Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me 

identifiquei com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas 

perturbaram a atividade”, “Não estava com disposição para participar na 

atividade”, “Era uma atividade repetida” e “Outro”, podemos dizer que a opinião 

dos jovens se divide igualmente entre “não estava com disposição para participar 

na atividade” e “os meus colegas perturbaram a atividade”. 

De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o 

teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a 

atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 17 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” 
podemos dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação 

nesta atividade foi participativa. 

 

 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens 

relativamente ao desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua 

generalidade os jovens concordam que a relação é desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens 

relativamente ao desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua 

generalidade os jovens concordam que a relação é desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que os jovens referem que 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

4. Atividade: Transformações na casa 

 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ 

relativamente à atividade Transformações na casa. Dentro de uma escala de 

“Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e 

“Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que na generalidade os jovens se 

encontram satisfeitos em relação à atividade. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sim Não Sugestão de outras atividades

Gostavas de repetir esta atividade

Nada Satisfeito
0%

Pouco Satisfeito
0%

Satisfeito
44%

Muito Satisfeito
17%

Totalmente 
Satisfeito

22%

Sem resposta
11%

QUAL É O TEU NIVEL DE SATISFAÇÃO COM A 
ATIVIDADE



P á g i n a  | 15 

 

______________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves.4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Fax: 253 512 403 

De salientar que 2 jovens que teriam participado na atividade, já não se 

encontram a residir no LIJ, portanto não preencheram os questionários. 

Participaram na atividade um total de 18 jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 1 jovem do LIJ, que teria 

respondido “Nada Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade 

repetida” e “Outro”, podemos perceber que o jovem considerou não ter ficado 

satisfeito porque “os meus colegas perturbaram a atividade”. 

De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o 

teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a 

atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 16 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 
dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

foi participativa. 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Podemos analisar que a opinião 

dos jovens se direciona essencialmente para as respostas “Concordo” e “Não concordo/Nem 
Discordo”. 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os 

jovens participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é 

importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

5. Atividade: Atividades com a Cruz Vermelha 

 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente às 

atividades com Cruz Vermelha. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco 

Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que 

na generalidade os jovens se encontram totalmente satisfeitos em relação à atividade. 

De salientar que 3 jovens que teriam participado na atividade, já não se encontram a 

residir no LIJ, portanto não preencheram os questionários. Participaram na atividade um 

total de 17 jovens. 
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Gráfico 2 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 14 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 
dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

foi muito participativa. 

 

 

 

Gráfico 3 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Podemos analisar que a opinião 

dos jovens se direciona essencialmente para as respostas “Concordo” e “Concordo 
Totalmente”. 

 

Gráfico 5 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os 

jovens participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é 

importante. 
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Gráfico 6 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

6. Atividade: Workshop´s de Culinária

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Workshop´s de Culinária. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco 

Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que 

na generalidade os jovens se encontram satisfeitos em relação à atividade. De salientar 

que 2 jovens que teriam participado na atividade, já não se encontram a residir no LIJ, 
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portanto não preencheram os questionários. Participaram na atividade um total de 13 

jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 1 jovens do LIJ, que teria 

respondido “Pouco Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade repetida” 

e “Outro”, podemos dizer que na opinião do jovem ficou pouco satisfeito porque não se 

identificou com a atividade”. 

De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o teriam 

de fazer caso na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a atividade”, 

respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 11 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 
dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

foi muito participativa. 

 

 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os 

jovens participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é 

importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

7. Atividade: Pólo Aquático 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Pólo Aquático. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, 

“Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que na 

generalidade os jovens se encontram muito satisfeitos em relação à atividade. De 

salientar que 2 jovens que teriam participado na atividade, já não se encontram a residir 
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no LIJ, portanto não preencheram os questionários. Participaram na atividade um total 

de 13 jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 2 jovens do LIJ, que teriam 

respondido “Nada Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade 

repetida” e “Outro”, podemos perceber que os jovens consideraram não ter ficado 

satisfeitos porque não se identificaram com a atividade. 

De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o 

teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a 

atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 11 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 
dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

foi participativa. 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os 

jovens participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é 

importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

8. Atividade: Bowling 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Bowling. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, 

“Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que na 

generalidade os jovens se encontram muito satisfeitos em relação à atividade. De 

salientar que 3 jovens que teriam participado na atividade, já não se encontram a residir 

no LIJ, portanto não preencheram os questionários. Participaram na atividade um total 

de 20 jovens. 
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Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 1 jovem do LIJ, que teria 

respondido “Nada Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade 

repetida” e “Outro”, podemos perceber que o jovem considerou não ter ficado 

satisfeito porque não se identificou com a atividade. 

De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o 

teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a 

atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 17 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 
dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

foi muito participativa. 

 

 
Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os 

jovens participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é 

importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

9. Atividade: Projeto de Música e Percussão – Loucos do Ritmo 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Projeto de Música e Percussão – Loucos do Ritmo. Dentro de uma escala de 

“Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente 

Satisfeito”, podemos dizer que as respostas dos jovens variam entre o “Satisfeito”, o 

Muito Satisfeito “ e o “totalmente Satisfeito”. De salientar que 1 jovem que teria 
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participado na atividade, já não se encontra a residir no LIJ, portanto não preencheu os 

questionários. Participaram na atividade um total de 13 jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 3 jovens do LIJ, que teriam 

respondido “Nada Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade 

repetida” e “Outro”, podemos perceber que as respostas dos jovens estão divididas 

pelas opções “Não me identifiquei com a atividade” e “Não estava com disposição 

para participar na atividade”. De salientar que os restantes jovens não responderam 

a esta pergunta pois só o teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de 

satisfação com a atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 12 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 

dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

foi totalmente participativa. 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os jovens 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que na generalidade os jovens 

gostariam de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

10. Atividade: Kart 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Kart. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, 

“Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que na 

generalidade os jovens se encontram “Muito satisfeitos” com a atividade. Participaram 

na atividade um total de 11 jovens. 
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Gráfico 2 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 11 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 

dizer que a maioria dos jovens considerou que a sua participação nesta atividade foi 

totalmente participativa. 

 

Gráfico 3 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 5 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os jovens 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 
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Gráfico 6 – No gráfico acima podemos analisar que a totalidade dos jovens gostaria de 

repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

11. Atividade: Sala Informática no exterior 

 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Sala de informática no exterior. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, 

“Pouco Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos 

dizer que na generalidade os jovens se encontram muito satisfeitos em relação à 
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encontram a residir no LIJ, portanto não preencheram os questionários. Participaram na 

atividade um total de 18 jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 1 jovem do LIJ, que teria 

respondido “Pouco Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade 

repetida” e “Outro”, podemos perceber que o jovem estaria pouco satisfeito com a 

atividade porque considerou “Não me identifiquei com a atividade”. De salientar que 

os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o teriam de fazer os 

que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a atividade”, respondessem 

“ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito”. 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 16 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 

dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

como totalmente participativa. 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os jovens 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que a generalidade dos jovens gostaria 

de repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

12. Atividade: Atividades com a Casa da Juventude 

 

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente às 

atividades com a Casa da Juventude. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco 
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na generalidade os jovens se encontram muito satisfeitos em relação à atividade. De 
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LIJ, portanto não preencheu os questionários. Participaram na atividade um total de 16 

jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 1 jovem do LIJ, que teria 

respondido “Pouco Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade 

repetida” e “Outro”, podemos perceber que o jovem estaria pouco satisfeito com a 

atividade porque considerou “Não estava com disposição para participar na 

atividade”. De salientar que os restantes jovens não responderam a esta pergunta 

pois só o teriam de fazer os que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com 

a atividade”, respondessem “ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito” 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 15 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 

dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

como participativa. 

 

 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os jovens 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 
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Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que a totalidade dos jovens gostaria de 

repetir a atividade, não sugerindo outras. 
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Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente às 

atividades de verão. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, 
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salientar que 1 jovem que teria participado na atividade, já não se encontra a residir no 

LIJ, portanto não preencheu os questionários. Participaram na atividade um total de 18 

jovens. 

Gráfico 2 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação de 1 jovem do LIJ, que teria 

respondido “Nada Satisfeito” na pergunta anterior. 

Dentro de uma escala de “Não me identifiquei com a atividade”, “Não me identifiquei 

com o Monitor/Educador/Voluntário”, “Os meus colegas perturbaram a atividade”, 

“Não estava com disposição para participar na atividade”, “Era uma atividade 

repetida” e “Outro”, podemos perceber que o jovem estaria pouco satisfeito com a 

atividade porque considerou “Não me identifiquei com a atividade”. De salientar que 

os restantes jovens não responderam a esta pergunta pois só o teriam de fazer os 

que na pergunta 1. “Qual é o teu nível de satisfação com a atividade”, respondessem 

“ Nada Satisfeito” ou “Pouco Satisfeito” 
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Gráfico 3 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 17 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 

dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

como totalmente participativa. 

 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 
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Gráfico 5 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 6 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os jovens 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 

 

1

0

1

8

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DISCORDO TOTALMENTE

DISCORDO  

NÃO CONCORDO/NEM DISCORDO

CONCORDO

CONCORDO TOTALMENTE

Considero que nesta atividade 
desenvolvi/fortaleci a relação com os 

colegas

14

0 2 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Participei e considero

importante

Participei e não

considero importante

Não participei e

considero importante

Não participei e não

considero importante

Participei no processo de escolha desta 
atividade



P á g i n a  | 52 

 

______________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves.4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Fax: 253 512 403 

 

Gráfico 7 – No gráfico acima podemos analisar que a totalidade dos jovens gostaria de 

repetir a atividade, não sugerindo outras. 

 

 

14. Atividade: Caminhada Gerês 

  

 

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Caminhadas no Gerês . Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco 
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na generalidade os jovens se encontram totalmente satisfeitos em relação à atividade. 

De salientar que 1 jovem que teria participado na atividade, já não se encontra a residir 

no LIJ, portanto não preencheu os questionários. Participaram na atividade um total de 

18 jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 12 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 

dizer que na generalidade os jovens consideram que a sua participação nesta atividade 

como totalmente participativa. 
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desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 5 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os jovens 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 
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Gráfico 6 – No gráfico acima podemos analisar que a totalidade dos jovens gostaria de 

repetir a atividade, não sugerindo outras. 

15. Atividade: Paintball

Gráfico 1 – No gráfico pode avaliar-se a apreciação dos jovens do LIJ relativamente à 

atividade Paintball. Dentro de uma escala de “Nada Satisfeito”, “Pouco Satisfeito”, 

“Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Totalmente Satisfeito”, podemos dizer que na 

generalidade os jovens se encontram totalmente satisfeitos em relação à atividade. De 
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salientar que 1 jovem que teria participado na atividade, já não se encontra a residir no 

LIJ, portanto não preencheu os questionários. Participaram na atividade um total de 14 

jovens. 

 

 

Gráfico 2 – No gráfico anterior pode avaliar-se a apreciação dos 13 jovens que 

preencheram o questionário referente à atividade. 

Dentro de uma escala de “Nada participativa” a “Totalmente Participativa” podemos 

dizer que as respostas dos jovens dividem-se entre “Participativa”, “Muito Participativa” 

e “Totalmente Participativa”. 
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desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colaboradores. Na sua generalidade os 

jovens concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 4 – Ao observar o gráfico anterior, verificamos a opinião dos jovens relativamente ao 

desenvolvimento/fortalecimento da relação com os colegas. Na sua generalidade os jovens 

concordam que a relação foi desenvolvida/fortalecida. 

 

 

Gráfico 5 – Ao analisar o gráfico acima podemos perceber que na generalidade os jovens 

participaram no processo de escolha da atividade e consideram que é importante. 
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Gráfico 6 – No gráfico acima podemos analisar que a totalidade dos jovens gostaria de 

repetir a atividade, não sugerindo outras. 
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Foram construídos questionários online no sentido de avaliar o grau de 

satisfação dos 21 jovens em relação a aspetos específicos e globais da CA. O questionário 

relativo a estes, compreendia 35 questões que podiam ser respondidas numa escala de 

7 pontos, desde o “discordo totalmente” ao “concordo totalmente”, e ainda “não sei” 

ou “não se aplica”.  

1. A CA está num local fácil de encontrar. 

2. A CA está num local bonito e perto de tudo. 

3. A CA está bem arranjada e bonita. 

4. Os quartos e as salas são confortáveis. 

5. O meu quarto está como eu gosto. 

6. As salas desta casa estão como eu gosto. 

7. Os brinquedos e materiais que utilizo são bons e estão ao meu gosto. 

8. É fácil andar de um lado para o outro dentro da casa. 

9. A carrinha da CA que utilizo é nova ou quase nova. 

10. Se quiser estar sozinho, posso ir para o meu quarto e fazer o que me apetece. 

11. Na CA perguntam-me sobre as atividades que eu quero fazer. 

12. Eu gosto das atividades que a CA organiza. 

13. Na CA falam comigo sobre o que me pode acontecer quando sair daqui. 

14. Eu gosto daquilo que me dizem sobre o meu futuro e penso que é o melhor para mim. 

15. Eu gosto da comida da CA. 

16. A CA ajuda-me a estudar e a fazer os trabalhos de casa. 

17. Quando recebo cartas de alguém sou eu que as abro.  

18. As pessoas que trabalham na CA parecem gostar do que fazem. 

19. As pessoas que trabalham na CA tratam-me bem. 

20. A CA está sempre limpa e arrumada.  

21. Quando a minha família ou amigos me vêm visitar, tenho um sítio para estar só com eles. 

22. Sei que posso fazer as minhas atividades sem ter alguém a controlar-me.  

23. Sei que me deixam fazer coisas sozinho. 

24. Eu gosto dos horários das atividades diárias. 

25. Sei quais são as regras da CA. 

26. As regras estão afixadas num local próprio e à vista de todos. 

27. Se quiser falar com o DT da CA é fácil encontrá-lo. 

28. Quando preciso de ajuda para alguma coisa sei a quem devo pedi-la.  
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29. Se tenho algum problema, sei que a CA ajuda-me a resolvê-lo. 

30. As pessoas que trabalham na CA ouvem-me sempre com atenção. 

31. As pessoas que trabalham na CA estão sempre prontas para me ajudar. 

32. Se não gostar de alguma coisa, posso falar com o DT. 

33. Sempre foi fácil falar com a minha família ou com os meus amigos. 

34. Sou bem tratado e sei que as pessoas que trabalham na CA gostam de mim. 

35. Globalmente, considerando todos os aspetos, estou satisfeito com a CA. 

 

Em 63% das afirmações as respostas variaram desde o “Discordo Totalmente” ao 

“Concordo Totalmente”. De salientar que o que se segue é relativo às questões que 

obtiveram um maior número de respostas por parte dos 21 jovens. 

 

A maior parte dos jovens (42% a 75%) concordaram com as afirmações relativas 

às instalações e equipamento, e conforto, como se pode verificar no gráfico acima 

representado. De referir que na questão 5 “O meu quarto está como eu gosto” os jovens 
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responderam maioritariamente “Discordo”, “Não concordo/Nem discordo” e 

“Concordo” e na questão 7 “Os brinquedos e materiais que utilizo são bons e estão ao 

meu gosto” a maioria das respostas variou desde o “Discordo” ao “Concordo 

Totalmente”.  

 

 

Relativamente às atividades, ao apoio das equipas e à competência técnica dos 

colaboradores a maior parte dos jovens (26% a 81%) concordou com as afirmações. 

Quanto às questões 15, “Eu gosto da comida da CA”, 16 “A CA ajuda-me a estudar e a 

fazer os trabalhos de casa” e 22 “Sei que posso fazer as minhas atividades sem ter 

alguém a controlar-me”, a maioria das respostas variou desde o “Não concordo/Nem 

discordo” ao “Concordo Totalmente”. 
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Quanto às regras e comunicação na CA 57% a 86% dos jovens responderam 

maioritariamente “Concordo” e “Concordo Totalmente”.  

Relativamente à afirmação “Globalmente, considerando todos os aspetos, estou 

satisfeito com a CA”, 71,4% dos jovens “Concorda” ou “Concorda Totalmente”, sendo 
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que 23,8 % “Não concorda/Nem Discorda” e 1,5% “Discorda”. Alguns jovens sugeriram 

mais um computador na sala de informática.  
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3 5 .  G LO B A L M E N T E ,  C O N S I D E R A N D O  TO D O S  O S  A S P E C TO S ,  E S TO U  
S AT I S F E I TO  C O M  A  C A S A  D E  A C O L H I M E N TO.   


