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1. Introdução

O Relatório Anual de Atividades (RAA) tem como finalidade, apresentar o 

resultado obtido das atividades desenvolvidas nas diversas áreas contempladas do 

Plano Anual de Atividades (PAA) e validar se os objetivos delineados foram alcançados 

(Ex: formação/educação; atividades desportivas, recreativas/lazer e lúdico -

pedagógicas).  

A análise realizada incide sobre os seguintes critérios: O grau de execução e 

desenvolvimento das atividades; a variedade e número de atividades planeadas e 

realizadas, bem como, o envolvimento de todos os agentes na persecução PAA. 

Perante a análise efetuada, o presente relatório pretende oferecer um parecer 

global sobre o que resultou do PAA de 2018 e oferecer estratégias, objetivos e 

metodologias de intervenção essenciais ao bom prosseguimento de toda a dinâmica 

interventiva, no âmbito do desenvolvimento de atividades que vão ao encontro dos 

principais trâmites institucionais para a Casa de Acolhimento (CA). 
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2. Atividades

De modo a atingir os objetivos estabelecidos no plano anual de atividades 

supramencionado, foram planeadas um conjunto de atividades que promovessem 

impacto positivo em diversos aspetos do desenvolvimento global dos Jovens, com base 

nas estratégias apresentadas no modelo socioeducativo da Casa de Acolhimento. 

As atividades realizadas, além do propósito pedagógico e educacional, têm em 

comum o facto de serem atividades que vão ao encontro dos interesses, motivações e 

expectativas dos Jovens acolhidos. Desta forma foi possível envolver e integrar os 

jovens, desde o momento do planeamento e exequibilidade das atividades, passando 

pela organização e desenvolvimento, e terminando na execução das mesmas. 

A maioria das atividades planeadas apresentam uma dimensão lúdico-

pedagógica, assente numa educação não-formal e informal. Em todas estas atividades 

esteve sempre presente o propósito pedagógico, para que o processo de aquisição de 

conhecimentos e competências não fosse comprometido, mas também para que a 

atividade não ficasse descontextualizada e a experiência limitada. 
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2.1 Quadro descritivo das atividades programadas para 2018 
 

Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

Reuniões de 

Assembleia de 

Casa 

- Discutir formas alternativas e eficazes 

de funcionamento e organização do LIJ; 

- Avaliar as atividades realizadas e 

explorar interesses e expectativas face ao 

plano de atividades de 2018. 

Mensal 

- Material de 

imagem e som;  

- Material de 

desgaste. 

15,00€ 

Jovens;  

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Reuniões de 

Assembleia de 

Jovens (AJ) 

- Promover o espírito de grupo/equipa no 

alcance de objetivos e interesses comuns;  

 - Encontrar em conjunto soluções para 

problemas identificados por todos;  

- Apoiar na criação de novos projetos de 

interesse coletivo. 

Quinzenal 

- Material de 

desgaste; 

- Material de 

imagem e som. 

15,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Comemoração 

de Aniversários 

- Festejar os aniversários dos jovens;  

- Proporcionar momentos de partilha e 

convívio entre todos. 

Mensal  

-Alimentação; 

- Prenda de 

Aniversário; 

250,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa.  

Projeto “Quadro 

de Mérito” 

- Valorizar o trabalho pessoal contínuo, 

através da participação, envolvimento e 

iniciativa nas diversas áreas; 

- Incentivar e estimular práticas cada vez 

mais responsáveis e valorizadoras. 

Trimestral - Prémios. 180,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Projeto 

“Laboratório de 

Autonomia” 

- Promover a (re)integração social e 

profissional; 

- Promover a aquisição de competências; 

- Desenvolver a gestão de tempo, gestão 

doméstica e financeira; 

- Capacitar os Jovens para a integração 

no mercado de trabalho e inserção na 

vida ativa. 

Mensal 

- Alimentação; 

- Material de 

limpeza e 

higiene. 

2.520,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

Programa de 

Intervenção 

Familiar e 

Parental 

(PIFP) 

- Promover a aquisição de

conhecimentos parentais,

maximizando a intervenção

parental, minimizando riscos;

- Fortalecer o funcionamento

familiar e melhorar a capacidade de

resolução de problemas dos jovens

acompanhados em LIJ.

3 em 3 

Semanas 

- Material de

projeção;

- PC portátil;

- Material de

desgaste.

100,00€ 

Jovens; 

Familiares; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa;  

Parceiros. 

Projeto “Rufos S. 

José” – 

Orquestra de 

Percussão 

- Promover a aquisição de

competências musicais;

- Promover atitudes de participação

e cooperação em atividades e

eventos musicais.

Semanal 

(Jan-Jun e 

Out-Dez) 

- Material de

Música;

-Instrumentos

musicais.

1.350,00€ 

(Honorários 

Prof. Música) 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Professor de 

Música. 

Workshop´s de 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social 

(DPS) 

- Promover a aquisição de

conhecimento e competências

sobre diversas temáticas;

- Estimular o debate de ideias entre

os jovens.

Mensal 

- Material de

projeção;

-Computador;

- Material de

desgaste.

100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa;  

Parceiros. 

“Decoração em 

Ação” 

- Realizar com os jovens pequenas

mudanças em espaços comuns do

LIJ;

- Promover a coesão grupal e o

sentimento de pertença à Casa;

Ao longo do 

ano 

- Material de

bricolagem;

- Tintas.

300, 00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 

Atividades da 

Vida Diária 

- Promover a autonomia dos jovens,

integrando-os em atividades da vida

diária;

- Promover competências de

autonomia doméstica.

Diário 

- Material de

higiene e

limpeza.

Sem custos 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 



Relatório Anual de Atividades | 2018 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

Página 7 de 23 

Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

iv
id

ad
es

 d
e

sp
o

rt
iv

as
 Ciclismo 

- Promover a prática de exercício físico e a 

socialização dos jovens. 
Semanal 

-Equipamento 

desportivo; 

- Transporte. 

0,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Natação 

Andebol 

Kickboxing 

Futebol 

Atividades Lúdicas 

– Cruz Vermelha 

Portuguesa  

Delegação de 

Guimarães 

- Ocupação dos tempos livres; 

- Promover atividades lúdico-pedagógicas;  

- Reforçar laços interpessoais entre todos os 

participantes.  

Quinzenal 

- Transporte; 

- Alimentação; 

- Outros. 

120,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Voluntários 

Apoio ao Estudo – 

Cruz Vermelha 

Portuguesa  

Delegação 

Guimarães 

- 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€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Voluntários 

Atividades Lúdicas 

- Parceiros 

- Promover e estimular a interação com a 

comunidade;  

- Desenvolver competências pessoais e 

sociais; 

- Promover momentos de partilha, convívio e 

lazer. 

Ao longo do 

ano 
- A definir 40,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 

Atividades de 

Voluntariado 

- Sensibilizar os jovens para a prática de 

ações de voluntariado;  

- Realizar ações de voluntariado em 

instituições na comunidade; 

- Integrar os jovens em atividades de 

voluntariado na comunidade. 

Mensal - Transporte. 50, 00€ 

Jovens;  

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 

Sessões de Cinema 

na Casa 

- Estimular o gosto pelo cinema; 

-Promover momentos de convívio e partilha. 

Ao longo do 

ano 

- Material 

Audiovisual; 

- Pipocas. 

30,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

“Explora” – Caminhadas 

pelo Gerês 

- Estimular a prática de exercício-

físico e a socialização dos jovens

através do conhecimento de locais

de lazer e o contacto com a

natureza;

- Promover momentos de convívio

e de partilha.

Ao longo do 

ano 

- Transporte;

- Alimentação;

- Material de

caminhada.

100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa.  

“ (A)cultura–te” – 

A Cultura para todos 

- Estimular o gosto pela cultura e

património através da visita de

locais de interesse cultural gratuito

na comunidade;

- Promover momentos de convívio

e de partilha através do contacto

com outro tipo de experiências e

locais.

Ao longo do 

ano 
- Transporte. 50,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 

Lanche convívio de 

Carnaval 

- Promover a comemoração de

épocas festivas;

- Proporcionar momentos de

convívio e lazer.

Fevereiro 

- Alimentação;

- Material de

decoração.

30,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa.  

Férias de Carnaval 
- Promover a ocupação dos tempos

livres;

- Estimular a prática desportiva.

Fevereiro 
- Alimentação;

- Transportes.
100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Festa S. José 

- Promover a comemoração de

datas festivas;

- Fomentar momentos de convívio

e partilha entre todos – jovens,

familiares e colaboradores.

Março 

- Material de

decoração;

- Alimentação;

- Material de

som e imagem.

1.500,00€ 

Jovens; 

 Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 
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Atividade Objetivos Periodicidade Recursos Recursos Responsável 

Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

Páscoa “Festa 

do Chocolate” 

- Proporcionar aos jovens a celebração

de uma época festiva;

- Conhecer de forma lúdica e pedagógica

a simbologia associada a esta época

festiva.

Março 
- Chocolate;

- Moldes.
50,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Férias da 

Páscoa 

- Promover a ocupação dos tempos

livres dos jovens;

- Estimular a prática desportiva.

Março/Abril 

- Transporte;

- Material

desportivo;

- Jogos lúdicos.

350,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Arraial de S. 

João 

- Promover o convívio entre os jovens e

colaboradores do LIJ.
Junho 

- Alimentação;

- Material

decorativo;

- Material de

imagem e som.

100,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Férias de Verão 

CJSJ 

- Proporcionar aos jovens momentos

lúdicos e de entretenimento de forma

informal.

Junho 

Julho 

Agosto 

- Alimentação;

- Transportes.
700,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Colónia de 

Férias 

Caminha-

Lanhelas 

- Proporcionar o contacto com novas

realidades e experiências;

-Promover momentos de convívio e

partilha.

Julho 

- Transporte;

- Alimentação;

- Materiais

diversos.

1.000,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Acampamento 

Gerês 

- Estimular a prática de exercício-físico e

a socialização dos jovens através do

conhecimento de locais de lazer e o

contacto com a natureza;

- Promover momentos de convívio e de

partilha.

Setembro 

- Transporte;

- Alimentação;

- Material de

campismo.

150,00€ 

Jovens; 

Equipa 

Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Materiais Financeiros 

Festa de 

encerramento do 

Verão e início do 

ano letivo 

- Promover e estimular a participação

dos jovens na elaboração e

organização de eventos;

- Abrir as portas do LIJ à comunidade.

Setembro 

-Alimentação;

- Material

decorativo;

- Material de

Som e Imagem.

100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica;  

Equipa Educativa. 

Magusto 

Lanche convívio 

- Promover a comemoração de datas

populares festivas;

- Fomentar momentos de convívio e

partilha.

Novembro 

- Material

decorativo;

- Alimentação;

- Material de

som e imagem.

100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica;  

Equipa Educativa. 

Férias 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 € 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Festa de Natal 

CJSJ 

- Comemorar a época Natalícia;

- Promover momentos de convívio e

partilha.

Dezembro 

- Material de

decoração;

- Alimentação;

- Material de

som e imagem.

200,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Entrega de 

Prendas de Natal 

- Promover a comemoração de

épocas festivas;

- Promover momentos de partilha e

convívio entre todos;

- Oferecer um presente de Natal aos

Jovens.

Dezembro - Prendas; 250,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica;  

Equipa Educativa. 
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Atividade Objetivos Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

Participação num 

evento solidário 

- Promover o espírito de interajuda;

- Reconhecer a importância das ações

solidárias. 

Dezembro - Transporte 20,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Orçamento previsional: 10.720,00€ 



Relatório Anual de Atividades | 2018 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

Página 12 de 23 

2.2.Caraterização e avaliação das atividades desenvolvidas.  

2.2.1. Atividades lúdico-pedagógicas/desportivas na comunidade 

O desporto, independentemente da sua expressão e modalidade, congrega 

elevado potencial de inclusão social, sendo um meio privilegiado para a integração e 

combate à exclusão social. À semelhança dos anos anteriores, em 2018 a prática da 

atividade desportiva regular realizou-se através da integração em diversas 

modalidades desportivas, de acordo com interesse e agrado dos jovens, 

nomeadamente: o Futebol, o Rugby, o Kickboxing e a Natação.  

No decorrer do ano, também foi dada continuidade ao Grupo de Orquestra e 

Percussão do Centro Juvenil de S. José “Rufos de S. José”, criado em finais de 2016. 

Principais resultados | Natação no Vitória Sport Club: 4 Jovens; Aula de 

Percussão Workshop Music – 1 Jovem; Aula de concertina Workshop Music – 1 Jovem; 

Aldão Futebol Clube – 4; Guimarães Rugby Union Foottball Club – 1 Jovem; Aulas de 

Música “Rufos de S. José” 10 Jovens (média).   
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2.2.2. Apoio ao Estudo e Atividades Lúdicas | Cruz Vermelha portuguesa Delegação 
de Guimarães 

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

Guimarães deu-se continuidade às atividades de apoio ao estudo, com periodicidade 

semanal. O acompanhamento escolar, regular e individualizado, assente nas 

necessidades e capacidades de cada jovem foi uma constante prioridade para o grupo 

de voluntários, que de forma periódica acompanharam e apoiaram semanalmente os 

jovens nas suas tarefas escolares. O resultado deste acompanhamento regular e 

individualizado, permitiu uma melhoria no desempenho e sucesso escolar dos jovens 

da Casa de Acolhimento (CA).  

Principais resultados| Foram realizadas 170 (valor médio) sessões de apoio 

ao estudo. 

Como forma de contributo para a dinamização das atividades de fim-de-semana, os 

voluntários da mesma organização promoveranm em 2018 um conjunto atividades 

lúdicas, realizadas aos Sábados com os jovens que permaneciam na  CA. As atividades 

dinamizadas pelo grupo de voluntários foram sempre animadas, diversificadas e do 

agrado coletivo. 

Principais resultados| Foram realizadas no total 18 atividades lúdicas (Janeiro a 

Junho - Outubro a Dezembro) – Periodicidade Quinzenal. 
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2.2.3. Desenvolvimento de Competências e Sessões de (In)Formação. 
A necessidade de oferecer aos jovens o acesso à educação através da formação 

permanente e ao longo da vida é um objetivo fundamental do modelo de intervenção 

da CA. A aposta na formação através da aprendizagem em contextos não-formais ou 

informais, mostrou-se eficaz para a aquisição e desenvolvimento de competências dos 

jovens acolhidos. Esta abordagem demonstrou resultados positivos e complementares 

aos conhecimentos adquiridos em contexto de ensino escolar. 

Em contexto de Casa de Acolhimento, utilizamos a educação não-formal para 

intervir com os jovens e estimular e potencial de aprendizagem de forma prática, 

adaptada às necessidades, preparando-os para uma autonomia responsável e cívica. 

Ao longo do ano de 2018, deu-se continuidade ao programa de 

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

respetiva organização de conteúdo consistiram: Módulo 2 – Autonomia e Modulo 3 – 

Vida Saudável (Consultar Anexo I). 

Principais resultados| Foi realizado um total de 24 sessões de DPS, com uma 

média de 5 jovens por sessão (3 grupos de trabalho). 

Correspondendo a uma das lacunas frequentemente apontada ao Acolhimento 

Residencial, criou-se um “Laboratório de Autonomia” com o intuito de promover a 

independência e desenvolver competências dos Jovens na dimensão do trabalho 

quotidiano, como por exemplo, limpeza de espaços, planeamento e confeção de 

refeições, tratamento de roupas, entre outros (Consultar Anexo II). 

Principais resultados| Foram realizadas duas sessões semanais, distribuídas 

rotativamente por 5 grupos de jovens, com uma média de 4 Jovens por grupo. 

No ano de 2018 deu-se continuidade ao Programa de Intervenção Familiar e 

Parental (PIFP) dirigido aos pais e/ou outros familiares diretos das Crianças e Jovens 

acolhidos na CA que, nesta segunda edição, incluiu famílias sinalizadas por parte da 

CPCJ de Guimarães e Segurança Social de Guimarães, através de Protocolos de 

Colaboração celebrados com o Centro Juvenil de S. José. Este projeto de índole 
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formativo visou melhorar aspetos pessoais e relacionais de intervenção parental e 

familiar, resultando numa melhoria na relação com os filhos. Esta intervenção teve 

como principais objetivos fortalecer o funcionamento familiar; promover as 

competências parentais e melhorar a capacidade de resposta e resolução de 

problemas (Consultar Anexo III). 

O PIFP foi realizado nas instalações da CA com uma periodicidade mensal, aos 

Sábados das 10h30 às 12h, de Março a Novembro e, foi desenvolvido e implementado 

pela Equipa Técnica da CA. As sessões foram divididas em três módulos: I) O papel da 

família na vida da Criança/Jovem; II) Competências parentais e III) Gestão e 

organização familiar. 

Principais resultados| Foi realizado um total 8 sessões de formação e 

intervenção familiar e parental. (Consultar documento em anexo) 
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2.2.4. Parcerias – Escuteiros 

Deu-se continuidade à parceria com o Grupo de Escuteiros Vimaranenses. Esta 

parceria beneficiou a intervenção socioeducativa, uma vez que permitiu a proximidade 

com a comunidade e novas experiências por parte dos Jovens. O grupo de Escuteiros 

dinamizou um conjunto de atividades lúdicas com os Jovens, com base numa educação 

não-formal assente numa metodologia de intervenção grupal, recorrendo a jogos e 

dinâmicas de grupo diversificadas, fomentando e desenvolvendo competências de 

ordem pessoal e social.  

Durante as férias de Verão, os Jovens obtiveram contacto com uma gama 

diversificada de atividades, com especial enfoque em experiências ao ar livre. Durante 

5 dias um grupo de jovens da CA teve oportunidade de estabelecer novos contactos e 

vivenciar novas experiências, através da participação na 2ª Edição das Férias de Campo 

de Guimarães, que decorreu no Parque de Acampamento Escutista da Penha. 

No segundo semestre de 2018, o Grupo Escutista promoveu um jogo de 

Futebol com os jovens da CA e estabeleceu o compromisso de convidar em 2019 os 

jovens para participarem em novas atividades de Verão, no âmbito da 3ª Edição das 

Férias de Campo organizada pelo Grupo Escutista a nível Nacional. 

Principais resultados| 5 dias de Acampamento no Parque de Acampamento 

Escutista da Penha; 1 Jogos de Futebol na CA; 2 Dinâmicas Grupais (Apresentação e 

Simbologia Grupal), 2 Jogo dos Balões de Água.  



Relatório Anual de Atividades | 2018 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

Página 17 de 23 

2.2.5. Atividades Lúdicas e Recreativas 

As atividades lúdicas e recreativas tiveram um papel de destaque tendo sido o 

tipo de atividade mais desenvolvido e que ocupou os tempos livres durante as pausas 

letivas e fins-de-semana.  

Foram várias as atividades desenvolvidas outdoor e indoor. Neste sentido 

destacamos como atividades no exterior: Caminhadas (Passadiços do Paiva, Passadiços 

da Ecovia do Vez, Penha, Braga – Sameiro e Bom Jesus, Póvoa de Varzim, Vila do 

Conde, Serra da Estrela, Serras de Fafe e Gerês); Piqueniques; Passeios de bicicleta; 

Paintball; Canoagem; Karting; Surf; Passeios à Barragem da Queimadela, praia de 

Adaúfe; Visita ao Parque Aquático de Amarante; Participação em eventos da 

comunidade (Braga Romana, Noite Branca de Guimarães, Rally na Serra de Fafe, jogos 

do Vitória Sport Clube no estádio); Colónia de férias em Caminha e a 2ª edição das 

férias de campo de Guimarães promovido pelo Grupo de Escuteiros Vimaranense, bem 

como idas à praia e piscina. 

Das atividades realizadas indoor destacámos: Bowling; Partidas de bilhar; 

Visitas a Museus (Palácio dos Duques, Museu dos Ovos Moles Aveiro, Museu do Queijo 

Serra da Estrela, Casa da Memória, Museu da Guerra Colonial, visita ao Navio-Hospital 

Gil Eannes); passeios a espaços comerciais e a organização e comemoração de festas 

(aniversários dos jovens, almoço de S. José, festa de S. João, Festa de S. Martinho, 

festa de Natal). 

Os jovens tiveram um papel ativo na sugestão, planeamento e organização das 

atividades desenvolvidas. As opiniões dos jovens foram recolhidas através das reuniões 

de casa. A informação recolhida permitiu compreender o impacto das atividades junto 

dos jovens, bem como obter feedback com vista a melhorar o tipo de atividades/ 

iniciativas seguintes/ futuras.  
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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 com as atividades 

desenvolvidas foram realizados inquéritos de avaliação de satisfação on-line (Consultar 

Anexos IV e V): um referente ao Grau de satisfação para com o plano de atividades e 

outro referente ao Grau de Satisfação com a Casa de Acolhimento, onde participaram 

os dezoito jovens.  

 ATIVIDADES

A avaliação da satisfação das atividades realizadas teve como temas de análise: 

Atividades Lúdico-Desportivas | Atividades Lúdico-Recreativas| Atividades Lúdico-

Pedagógicas/Formativas | Atividades realizadas com Parcerias. Os jovens 

preencherem um questionário com o intuito de avaliarem as atividades realizadas e 

indicarem novas atividades para realizar futuramente - Questionário Final sobre as 

Atividades. Neste sentido e após análise, destacamos o seguinte. 

Principais conclusões 

1. Atividades Lúdico-desportivas

Os Jovens gostaram das atividades desenvolvidas, sendo as atividades de verão

(72,2%) e atividade de Bilhar (61.1%) a apresentar as maiores percentagens de 

satisfação. Das restantes atividades destacam-se também: Pólo-Aquático/Atividades 

aquáticas; Atividade de Bowlling; Atividade de Bilhar; Idas à praia, piscina, jogos de 

futebol e passeios; Atividade de Paintball; Atividade de Karting; Atividades Radicais 

(Acampamentos, Barragem e Queimadela). 

2. Atividades Lúdico-Recreativas

Verificou-se que 44,4% dos jovens gostaram da Colónia de Férias e das sessões

de Cinema, enquanto a restante percentagem foi partilhada por outras atividades. 

Destacam-se as Caminhadas no Gerês, nos Passadiços de Paiva; Passadiços da Ecovia 
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do Vez; Atividades de Transformações na Casa e as Atividades Culturais (Visitas a 

Museus, Teatros e Passeios Culturais). 

 

3. Atividades Lúdico-Pedagógicas/Formativas 

Verificou-se que 55,6% dos Jovens gostaram da atividade Laboratório de 

Autonomia. Os restantes 44,4% foram distribuídos pelo DPS (Desenvolvimento Pessoal 

e Social); Assembleia de Casa; Workshop de Culinária. 

 

  4. Atividades realizadas com Parcerias 

  Das atividades realizadas em parceria com entidades externas, 50% dos Jovens 

afirmou gostar das atividades realizadas com a Cruz Vermelha Portuguesa enquanto os 

restantes (50%) partilharam a sua opinião entre a atividade do Projeto de Música e 

Percussão e as atividades realizadas com os Escuteiros (Grupo de Escutismo de GMR). 

 

  5. Questionário Final sobre as Atividades 

  A maioria dos Jovens (83,3%) foi unânime em afirmar que gostaram das 

atividades realizadas ao longo do ano de 2018. 

 

Observações: em todas as atividades avaliadas, os Jovens demonstraram interesse de 

as repetir. Importa referir que, dos dezoito jovens, três não ofereceram sugestões. 

Algumas das propostas dos jovens para atividades futuras, são as seguintes: Ida à Serra 

da Estrela; Andar de teleférico; Fazer paraquedismo; Realizar o cruzeiro das sete 

pontes no Porto; Andar a cavalo; Visitar grutas, entre outras atividades. 
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 SATISFAÇÃO COM A CASA

Relativamente à análise e avaliação do grau de satisfação com a CA, foram 

preenchidos 18 questionários pelos Jovens, tendo sido feita a análise dos dados sobre 

o número de jovens que participaram. O respetivo questionário continha 35 questões

avaliadas em uma escala de nível de apreciação de 5 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,

destacamos o seguinte:

Principais conclusões 

1. Instalações, Equipamentos e Sinalética

Nesta área, na maioria dos Jovens, concretamente 42% concorda com as

afirmações apresentadas, estado portanto, satisfeitos com as instalações, 

equipamentos e sinalética da CA. Chama-se a atenção para a pergunta 5 (“O meu 

quarto está como eu gosto”), que é a pergunta com maior percentagem de “Discordo 

Totalmente” (22%). A pergunta com maior percentagem de “discordo” (44%) é a 

pergunta 6 (“As salas desta casa estão como eu gosto”). E a pergunta com maior 

percentagem de concordo totalmente (56%) é a pergunta 9 (“A carrinha da Casa de 

Acolhimento que utilizo é nova ou quase nova”). 

As restantes questões obtiveram respostas unanimemente positivas, 

prevalecendo a apreciação, “concordo” por parte dos Jovens  

2. Fiabilidade, competência Técnica e Responsabilidade

Nesta área, a maioria dos Jovens foi unânime em concordar com as

questões/afirmações descritas, aproximadamente 48% das respostas a esta variável 

correspondem a “concordo” e 19% a “concordo totalmente “.  

Salienta-se, no entanto, uma afirmação em que a maioria dos Jovens 

respondeu “discordo”, nomeadamente a questão 24 (“eu gosto dos horários das 

atividades diárias”) com 28%. É importante referir que a pergunta 11 (“Na casa 
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perguntam me sobre as atividades que eu quero fazer”) obteve a maior percentagem 

de “concordo” (72%).  

 

3. Atendimento e Comunicação 

Nesta área, a maioria dos Jovens (52%) respondeu concordar com as 

questões/afirmações apresentadas no que refere ao Atendimento e comunicação.  

As perguntas com maior percentagem de respostas “Concordo Totalmente” são 

as perguntas 26 (“As regras estão afixadas num local próprio e à vista de todos.”) e 28 

(“Quando preciso de ajuda para alguma coisa sei a quem devo pedi-la”), com 44%. A 

Pergunta 33 (“Sempre foi fácil falar com a minha família ou com os meus amigos.”) é a 

pergunta com maior percentagem de respostas “Concordo” (67%). Por sua vez, a 

Pergunta 27 (“Se quiser falar com o(a) Diretor(a) da casa é fácil encontrá-lo(a).”) é a 

pergunta com maior percentagem de respostas “Discordo” (17%).  

É de salientar que ninguém respondeu “Discordo Totalmente” a nenhuma 

questão pertencente a esta variável. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

LABORATÓRIO DE AUTONOMIA

ANEXO II
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1. Introdução 

A Casa de Acolhimento (CA) é uma resposta social do Centro Juvenil de S. José (CJSJ), 

que prevê o acolhimento residencial de 40 Crianças e Jovens, dos 6 aos 18 anos, em situação 

de perigo, cuja medida de promoção e proteção determine um acolhimento de duração 

superior a seis meses.  

Uma das lacunas frequentemente apontadas ao acolhimento residencial é o défice de 

competências pessoais e sociais, determinantes para dotar os Jovens de ferramentas que lhes 

permitam assumir comportamentos adequados perante os novos desafios, e os tornem 

capazes de uma adaptação à vida autónoma. 

Deste modo, é importante que a intervenção da CA, se foque no empoderamento dos 

Jovens, na sua capacitação e no desenvolvimento de competências para a sua autonomização.  

A autonomia é entendida como o processo, conjunto de atividades que são 

desenvolvidas com o objetivo de viabilizar um resultado que se assume como a independência. 

A autonomia, para ser um processo de desenvolvimento, tem de ser uma conquista, um risco e 

um ganho maturativo que implica o sentido e o exercício da responsabilidade.  

Na perspetiva de construção de autonomia de forma gradual, é fundamental que as 

Crianças e Jovens em acolhimento tenham a possibilidade de tomar decisões e promover 

escolhas num plano de crescente responsabilização e partilha com os pares e os adultos, não 

apenas relativamente ao que se refere às dinâmicas internas e organização institucional, mas 

também deve ser promovida a sua inclusão na comunidade envolvente (Leandro, Alvarez, 

Cordeiro e Carvalho, 2006). A autonomia desenvolve-se em tempos diferentes para cada 

indivíduo, dependente das particularidades individuais.  

Um dos aspetos mais desafiantes na intervenção com esta população diz respeito ao 

facto de assumirmos e substituirmos tarefas/práticas que deveriam ser desenvolvidas pelas 

Crianças e Jovens (limpeza dos espaços, confeção de refeições, tratamento da roupa,…). Estas 

tarefas/práticas são aprendidas de forma gradual e contínua através da observação e 

reinterpretação dos comportamentos, sendo que a sua ausência, tanto no contexto familiar 

como na CA, dificulta significativamente o desenvolvimento dessas competências. 

Na nossa Casa este facto assume maior relevância pelo número elevado de Crianças e 

Jovens, pelo património físico edificado, que dificulta um trabalho de maior proximidade, pela 

estrutura organizacional, e devido a constrangimentos decorrentes da própria legislação, com 

especial enfoque nos espaços da cozinha e lavandaria, com acesso restrito a Crianças e Jovens. 
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Neste sentido, a CA do CJSJ desenvolveu um projeto que promove espaços e processos 

de construção de autonomia, através da aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 

competências fundamentais para estes Jovens, considerando o reduzido suporte social e 

económico proporcionado pela sua rede, com vista à integração social de Jovens acolhidos na 

CA.  

O projeto consistiu na criação de um “Laboratório de Autonomia”, que visa a 

independência na dimensão de trabalho quotidiano, através da implementação de sessões de 

trabalho (atividades formativas), quer através de práticas quotidianas. 

O projeto foi desenvolvido e implementado pela Equipa Técnica da CA, nas instalações 

da CA. Nas sessões práticas foram criados cinco grupos de trabalho, pelo que iniciaram a 16 de 

Janeiro 2018, às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h. De modo a avaliar a 

eficácia/resultados do programa foi aplicado aos participantes um questionário no início e no 

final do programa. 
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2. Avaliação  

A avaliação dos resultados do programa de intervenção é fundamental, pois permite 

identificar de que modo a implementação ocorreu de acordo com as expectativas, e se as 

atividades selecionadas surtiram um efeito positivo na aquisição de conhecimentos e 

competências. Esta avaliação é essencial, uma vez que pode indicar pistas acerca da 

necessidade de eventuais alterações ao nível do programa formativo, no sentido de potenciar 

a sua eficácia. 

A avaliação dos resultados foi realizada a dois níveis: avaliação das sessões e avaliação 

de conhecimentos. 

Para a avaliação das sessões, em cada sessão prática, foi preenchida a grelha de 

observação constituída por questões que seguem uma escala de likert de 6 pontos que avalia 

as competências dos Jovens, sendo a avaliação feita em três categorias: i) ir ao supermercado, 

ii) tratar da roupa e iii) preparação de refeições. 

Para a avaliação de conhecimentos foi aplicado um questionário para avaliar as 

competências de autonomia. O questionário é constituído por duas partes. A primeira parte é 

constituída por questões de verdadeiro e falso, e avalia os conhecimentos gerais dos Jovens 

sobre gestão doméstica; A segunda parte é constituída por questões que seguem uma escala 

de likert de 3 pontos que avalia as competências dos Jovens, sendo a avaliação feita em cinco 

categorias: i) gestão do tempo, ii) gestão doméstica, iii) gestão financeira, iv) recursos da 

comunidade, e v) inserção na vida ativa. Este questionário permite avaliar os conhecimentos e 

competências adquiridas pelos participantes, durante a ação de formação/projeto. A avaliação 

de conhecimentos realizou-se em dois momentos: pré-teste e pós-teste. (Já analisado no 

Desenvolvimento Pessoal e Social) 

O grupo foi constituído por 19 Jovens do sexo masculino, acolhidos na CA do CJSJ. 

Salientar que nas duas primeiras sessões só participaram 16 Jovens, nas restantes sessões 

participaram 19 Jovens, pois foram acolhidos dois Jovens e um Jovem, atingiu a idade mínima 

para integrar o laboratório de autonomia.  
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2.1. Avaliação das Sessões 

A análise da grelha de observação permite avaliar os resultados em três áreas: i) Ir ao 

Supermercado, ii) Tratar a roupa, iii) Preparação de refeições. 

 

Tabela 1 – Ir ao Supermercado  

Sessão 1  

  Participação Motivação 
Consegue comprar os ingredientes para a 

confeção da refeição  
Efetua uma escolha ponderada, tendo em conta a 

qualidade/preço dos produtos  

Grupo I 3 4 3 2 

Grupo II 3 4 3 2 

Grupo III 4 5 4 4 

Grupo IV 4 4 4 3 

Sessão 2 

  Participação Motivação 
Consegue comprar os ingredientes para a 

confeção da refeição  
Efetua uma escolha ponderada, tendo em conta a 

qualidade/preço dos produtos  

Grupo I 5 5 4 4 

Grupo II 4 6 4 4 

Grupo III 5 5 5 5 

Grupo IV 5 5 5 5 

Sessão 3 

  Participação Motivação 
Consegue comprar os ingredientes para a 

confeção da refeição  
Efetua uma escolha ponderada, tendo em conta a 

qualidade/preço dos produtos  

Grupo I 5 5 4 4 

Grupo II 5 5 4 4 

Grupo III 4 5 5 5 

Grupo IV 5 5 5 5 

Grupo V 5 5 4 2 

Sessão 4 

  Participação Motivação 
Consegue comprar os ingredientes para a 

confeção da refeição  
Efetua uma escolha ponderada, tendo em conta a 

qualidade/preço dos produtos  

Grupo I 4 5 5 4 

Grupo II 5 5 4 4 

Grupo III 4 4 4 4 

Grupo IV 5 5 5 5 

Grupo V 3 3 3 2 

Sessão 5 

  Participação Motivação 
Consegue comprar os ingredientes para a 

confeção da refeição  
Efetua uma escolha ponderada, tendo em conta a 

qualidade/preço dos produtos  

Grupo I 5 5 5 5 

Grupo II 5 5 5 5 

Grupo III 5 5 5 5 

Grupo IV 3 3 3 3 

Grupo V 5 5 4 3 

Sessão 6 

  Participação Motivação 
Consegue comprar os ingredientes para a 

confeção da refeição  
Efetua uma escolha ponderada, tendo em conta a 

qualidade/preço dos produtos  

Grupo I 5 5 5 5 

Grupo II 5 5 5 5 

Grupo III 5 5 5 5 

Grupo IV 3 3 3 3 

Grupo V 5 5 4 3 

Classificação: 1 – Mau; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito bom; 6 Excelente   
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Relativamente à avaliação de Ir ao Supermercado, como é possível verificar na Tabela1, 

de modo geral todos os grupos evoluíram, de salientar a evolução do Grupo I que passou do 

nível 2 para o nível 5. Deste modo podemos concluir que os Jovens adquiriram as 

competências estabelecidas – Participação; Motivação; Aquisição dos ingredientes para a 

confeção da refeição; escolha ponderada dos ingredientes, tendo em conta a qualidade/preço 

dos produtos.  
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Tabela 2 – Tratar a Roupa  

Sessão 1  

  Participação Motivação 
Compreende a importância de cuidar da 

higiene da roupa com a aparência  
Passa a ferro com 

perfeição 
Dobra a roupa 

convenientemente 
Cumpre as regras de 

segurança  

Grupo I - - - - - - 

Grupo II - - - - - - 

Grupo III 3 3 3 2 2 4 

Grupo IV 3 3 3 2 3 4 

Sessão 2 

  Participação Motivação 
Compreende a importância de cuidar da 

higiene da roupa com a aparência  
Passa a ferro com 

perfeição 
Dobra a roupa 

convenientemente 
Cumpre as regras de 

segurança  

Grupo I 3 4 4 1 2 4 

Grupo II 4 4 4 3 4 4 

Grupo III 3 3 3 2 3 3 

Grupo IV 4 4 4 2 3 5 

Sessão 3 

  Participação Motivação 
Compreende a importância de cuidar da 

higiene da roupa com a aparência  
Passa a ferro com 

perfeição 
Dobra a roupa 

convenientemente 
Cumpre as regras de 

segurança  

Grupo I - - - - - - 

Grupo II - - - - - - 

Grupo III - - - - - - 

Grupo IV - - - - - - 

Grupo V - - - - - - 

Sessão 4 

  Participação Motivação 
Compreende a importância de cuidar da 

higiene da roupa com a aparência  
Passa a ferro com 

perfeição 
Dobra a roupa 

convenientemente 
Cumpre as regras de 

segurança  

Grupo I - - - - - - 

Grupo II - - - - - - 

Grupo III - - - - - - 

Grupo IV - - - - - - 

Grupo V - - - - - - 

 Sessão 5  

  Participação Motivação 
Compreende a importância de cuidar da 

higiene da roupa com a aparência  
Passa a ferro com 

perfeição 
Dobra a roupa 

convenientemente 
Cumpre as regras de 

segurança  

Grupo I 5 5 4 3 5 6 

Grupo II - - - - - - 

Grupo III 5 5 5 5 5 5 

Grupo IV 3 3 3 3 3 3 

Grupo V - - - - - - 

Sessão 6 

  Participação Motivação 
Compreende a importância de cuidar da 

higiene da roupa com a aparência  
Passa a ferro com 

perfeição 
Dobra a roupa 

convenientemente 
Cumpre as regras de 

segurança  

Grupo I 5 5 4 3 5 6 

Grupo II - - - - - - 

Grupo III 5 5 5 5 5 5 

Grupo IV 3 3 3 3 3 3 

Grupo V - - - - - - 

Classificação: 1 – Mau; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito bom; 6 Excelente   

Relativamente à avaliação de Tratar a roupa, não foi possível avaliar na sessão 1 o grupo I e o 

grupo II, na sessão 5 o grupo II e grupo V, na sessão 5 o grupo II, na sessão 6 o grupo V, uma 
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vez que os jovens não tinham roupa para lavrar. Não foi ainda possível avaliar na sessão 3 e 

sessão 4, uma vez que a máquina de lavar/secar estava avariada.  

Mas com a análise da tabela podemos perceber que a maioria dos Jovens tem 

dificuldade na realização desta tarefa.  

 

Tabela 3 – Preparação de Refeições  

Sessão 1 

  Participação Motivação Trabalhar em equipa  Adaptação a novas tarefas Participação nas escolhas da refeição  
Cumpre as regras de 
higiene e segurança 

Grupo I 3 3 3 3 3 4 

Grupo II 4 3 3 3 4 4 

Grupo III 4 3 4 3 2 2 

Grupo IV 4 4 4 4 4 4 

Sessão 2 

  Participação Motivação Trabalhar em equipa  Adaptação a novas tarefas Participação nas escolhas da refeição  
Cumpre as regras de 
higiene e segurança 

Grupo I 5 5 5 4 5 5 

Grupo II 5 5 5 4 5 5 

Grupo III 4 4 4 3 4 4 

Grupo IV 5 5 5 5 4 5 

Sessão 3 

  Participação Motivação Trabalhar em equipa  Adaptação a novas tarefas Participação nas escolhas da refeição  
Cumpre as regras de 
higiene e segurança 

Grupo I 5 5 5 5 5 5 

Grupo II 5 5 5 5 5 5 

Grupo III 5 4 4 4 5 4 

Grupo IV 5 5 5 5 5 5 

Grupo V 5 5 5 3 5 3 

Sessão 4 

  Participação Motivação Trabalhar em equipa  Adaptação a novas tarefas Participação nas escolhas da refeição  
Cumpre as regras de 
higiene e segurança 

Grupo I 5 5 4 5 5 5 

Grupo II 5 5 5 5 5 5 

Grupo III 5 5 5 5 5 4 

Grupo IV 4 4 3 4 3 5 

Grupo V 5 5 2 3 5 2 

Sessão 5 

  Participação Motivação Trabalhar em equipa  Adaptação a novas tarefas Participação nas escolhas da refeição  
Cumpre as regras de 
higiene e segurança 

Grupo I 5 5 3 4 5 5 

Grupo II 5 5 5 5 5 5 

Grupo III 3 3 3 2 3 3 

Grupo IV 3 3 3 3 3 3 

Grupo V 3 3 3 3 3 3 

Sessão 6 

  Participação Motivação Trabalhar em equipa  Adaptação a novas tarefas Participação nas escolhas da refeição  
Cumpre as regras de 
higiene e segurança 

Grupo I 5 5 3 4 5 5 

Grupo II 5 5 5 5 5 5 

Grupo III 5 5 5 5 5 5 

Grupo IV 3 3 3 2 3 3 

Grupo V 3 3 3 3 3 3 

Classificação: 1 – Mau; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito bom; 6 Excelente   
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Com a análise da tabela podemos perceber que os Grupos IV e Grupo V na sessão 4, 5 e 

6 atingiram níveis inferiores às sessões anteriores, esta alteração deve-se ao facto de após a 

sessão 2, os jovens terem começado a preparar as refeições, sem muito auxílio.  
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Relatório de Análise do Programa de Intervenção 

Familiar e Parental [PIPF] 2018 

ANEXO III
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Introdução 

 O Programa de Intervenção Familiar e Parental [PIFP] é uma formação aplicada 

às famílias para avaliar as suas competências parentais e promover uma parentalidade 

positiva aos mesmos. 

 Este programa obteve o auxílio do instrumento EMBU-PAIS, que tem como 

objetivo avaliar os estilos parentais educativos de acordo com a perceção dos 

progenitores. Possui 42 itens que se encontram avaliados na escala de Likert de 4 

pontos, com itens de avaliação de “Não, nunca”, “Sim, às vezes”, “Sim, 

frequentemente”, “Sim, sempre”. Detém três grandes fatores de avaliação: (1) Suporte 

Emocional; (2) Rejeição; (3) Tentativa de Controlo (Canavarro & Pereira, 2007).  

Relativamente ao Suporte Emocional este possuiu 14 itens que dizem respeito 

à expressão verbal e física de suporte afetivo por parte dos progenitores, à aceitação 

parental e à disponibilidade física e psicológica dos progenitores para com os filhos 

(Canavarro & Pereira, 2007).  

Em relação à Rejeição detém 17 itens que avaliam a existência/inexistência de 

hostilidade/agressividade verbal e/ou física perante a criança e a possível não-

aceitação da criança (Canavarro & Pereira, 2007). 

Por fim, a Tentativa de Controlo tem 11 itens que descrevem as intenções e 

ações dos progenitores que visam controlar os comportamentos das crianças, 

manifestações de exigências perante as crianças e preocupações com as mesmas 

(Canavarro & Pereira, 2007). 

 Inicialmente irão ser demonstrados os resultados do questionário 

sociodemográfico realizado com a intenção de avaliar: (1) a idade dos pais/cuidadores; 

(2) quem respondeu ao questionário (se foram ambos os progenitores ou apenas um 

deles; (3) se o(s)/a(s) seu(s)/sua(s) filho(s)/filha(s) residem com a família; (4) se não 

residem há quanto tempo é que isso acontece; (5) quantos filhos têm; e (6) qual o 

lugar que a criança em questão ocupa em relação à existência de irmãos. 
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Posteriormente irão ser apresentados os resultados correspondentes às dimensões 

previamente referenciadas, sendo que se vão destacar algumas questões mais pertinentes do 

questionário aplicado, salientando as respostas do pré e do pós-teste em junção com as 

respostas observadas e as respostas esperadas, através de uma projeção realizada pelos 

formadores. 
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Questionário Sociodemográfico 

Ponto I – Idade 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa a idade dos pais/cuidadores que participaram no 

programa, sendo que dois deles (40%) tinham 50 anos de idade, e os restantes três 

(60%) tinham idades entre os 25, 43 e 46 anos de idade. 
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Ponto II – Quem respondeu ao questionário? 

 

Gráfico 2: Este gráfico demonstram qual dos progenitores respondeu ao questionário, 

e, corroborando a questão anterior, verifica-se que 80% dos pais/cuidadores são a 

Mãe e apenas 20% era o Pai. 

 

Ponto III – O/A filho/a vive com o(s)/a(s) progenitor(es)/a 

 

Gráfico 3: De acordo com este gráfico é possível verificar que 80% dos pais/cuidadores 

responderam que “Não”, o/a seu(s)/sua(s) filho(s)/a(s) não vive(m) com ele(s)/ela(s), 

sendo que apenas 20% responderam que “Sim”, que vive(m). 
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Ponto IV – Há quanto tempo não reside consigo? 

 

Gráfico 4: Este gráfico analisa que, dos progenitores que não residem com o(s)/a(s) 

seu(s)/sua(s) filho(s)/filha(s), três dos pais/cuidadores (75%) não residem há três anos 

e um (25%) há 7 meses. 

 

Ponto V – Quanto filhos têm? 

 

Gráfico 5: Este gráfico indica que dois pais/cuidadores (40%) têm três filhos/as, outros 

dois pais/cuidadores (40%) possuem dois filho(s)/a(s) e um participante (20%) tem 

um/a filho/a. 
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Ponto VI – Que lugar ocupa o/a filho/a em questão entre os/as irmãos/ãs, se aplicável? 

 

Gráfico 6: Este gráfico indica que dois dos pais/cuidadores (40%), a criança 

referenciada ocupa o primeiro lugar na fratria, outros dois dos pais/cuidadores (40%) 

indica que a criança ocupa o segundo lugar e, por fim, o último participante indica que 

a criança ocupa o terceiro lugar na fratria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cinco pais/cuidadores terminaram o programa, sendo que quatro, eram mulheres. 
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1º Dimensão: Suporte Emocional 

 

Como referido anteriormente, esta dimensão diz respeito à avaliação, através 

de 14 itens, da aceitação parental, disponibilidade física e psicológica dos pais para 

fornecer o suporte e apoio necessários às crianças, seja através de manifestações 

físicas, verbais e/ou afetivas (Canavarro & Pereira, 2007). 

Com a análise dos resultados verifica-se um aumento de 64 pontos (35.4%) no 

pós-teste, o que, segundo a projeção efetuada, pode-se inferir que a diferença seja de 

35 pontos (15.5%). Neste ponto é possível, ainda, verificar um aumento de 9 pontos 

(15.5%) respostas obtidas nesta área. Estes resultados podem ser observados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1- Suporte emocional (14 itens) 

  Obtido    Projetado   

 Respostas Pré Respostas Pós Dif. Pré Pós Dif. 

P1 14 52 14 55 3 52 55 3 

P2 14 44 14 52 8 44 52 8 

P3 7 23 12 48 25 46 56 10 

P4 9 32 13 50 18 50 54 4 

P5 14 35 14 45 10 35 45 10 

Total 58 186 67 250 64 227 262 35 

Média  37.2  50  45.4 52,4  

 

 

Para além da tabela, é possível, através dos gráficos seguintes, analisarmos as 

variações do suporte emocional observado e o projetado. 
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Gráfico 1: Neste gráfico é possível observar as respostas dadas, num modo global, 

pelos/as pais/cuidadores nesta dimensão após a participação no programa. 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico descreve, através de uma projeção realizada pelos formadores, 

segundo uma regra de três simples, sobre como seria a escala de respostas dadas 

pelos/as pais/cuidadores se os/as mesmos tivessem respondido às questões como 

esperado. 
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Para demonstrar as diferenças entre o pré e o pós-teste neste programa, 

analisam-se as seguintes questões relacionadas com esta dimensão. 

Questão 10 

Pré-Teste 

Gráfico 1: Segundo este gráfico, no pré-teste, três pais/cuidadores (60%) respondem 

que “não, nunca”, um/a participante (20%) responde que “Sim, sempre” e outro/a 

participante responde que “Sim, frequentemente”. 

Pós-Teste 

Gráfico 1.1: Verifica-se no pós-teste que os cinco pais/cuidadores responderam “Sim, 

sempre” (100%). 
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Questão 16 

Pré-Teste 

 

Gráfico 2: Este gráfico indica que três pais/cuidadores (60%) indicam que “Sim, 

sempre” e os restantes dois (40%) indicam que “Sim, frequentemente”. 

 

Pós-Teste 

 

Gráfico 2.1: Este gráfico refere que, no momento, quatro pais/cuidadores (80%) 

referem que “Sim, sempre” e apenas um/a participante (20%) indica que “Sim, 

frequentemente”. 
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2º Dimensão: Rejeição 

 

Esta dimensão, também já evidenciada anteriormente, concerne à avaliação, 

através de 17 itens, da não-aceitação da criança por parte dos progenitores, que se 

pode manifestar através de hostilidade e/ou agressão física e/ou verbal (Canavarro & 

Pereira, 2007). 

 Nesta análise foi possível analisar a existência de um aumento de 19 pontos 

(16.2%) no pós-teste e que, segundo a projeção efetuada, é possível inferir que a 

diferença existente é de 12 pontos (9.1%). Verifica-se, ainda, um aumento de 7 pontos 

(9.6%) nas respostas obtidas nesta área, tal como se pode verificar na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Rejeição (17 itens) 

  Obtido    Projetado   

 Respostas Pré Respostas Pós Dif. Pré Pós Dif. 

P1 17 26 17 26 0 26 26 0 

P2 17 28 17 29 1 28 29 1 

P3 11 16 15 23 8 25 26 1 

P4 11 11 14 24 13 17 29 12 

P5 17 36 17 34 -2 36 34 -2 

Total 73 117 80 136 19 132 144 12 

Média  23.4  27.2  45.4 52.4  

 

Para além da tabela, é possível, através dos gráficos seguintes, analisarmos as 

variações da rejeição observada e a projetada. 
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Gráfico 1: Neste gráfico é possível observar as respostas dadas, num modo global, 

pelos/as pais/cuidadores nesta dimensão após a participação no programa. 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico descreve, através de uma projeção realizada pelos formadores, 

segundo uma regra de três simples, sobre como seria a escala de respostas dadas 

pelos/as pais/cuidadores se os/as mesmos tivessem respondido às questões como 

esperado. 
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Para demonstrar as diferenças entre o pré e o pós-teste neste programa, 

analisam-se as seguintes questões relacionadas com esta dimensão. 

Questão 25 

Pré-Teste 

 

Gráfico 1: Este gráfico indica que dois dos pais/cuidadores (40%) referem “Não se 

aplica”, dois deles (40%) referem “Sim, às vezes” e, o/a restante participante, indica 

que “Não, nunca”. 

 

Pós-Teste 

 

Gráfico 1.1: Este gráfico refere que três dos pais/cuidadores (60%) indicam que “Não, 

nunca” e os restantes dois (40%) referem que “Sim, às vezes”. 
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Questão 34 

Pré-Teste 

 

Gráfico 2: Este gráfico refere que quatro pais/cuidadores (80%) indicam que “Não, 

nunca” e o/a participante (20%) restante indica que “Sim, às vezes”. 

 

Pós-Teste 

 

Gráfico 2.1: Este gráfico analisa que, tal como no pré-teste, quatro pais/cuidadores 

(80%) indicam que “Não, nunca” e o/a participante restante (20%) indica que “Sim, às 

vezes”. 
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3º Dimensão: Tentativa de Controlo 

 

Por fim, a terceira e última dimensão, também referenciada anteriormente, é 

composta por 11 itens que pretendem avaliar as tentativas de controlo do 

comportamento da criança por parte do(s) progenitor(es), seja por ação ou intenção, 

através de manifestações de exigências e/ou preocupações excessivas com o bem-

estar das crianças (Canavarro & Pereira, 2007). 

 Nesta área é possível analisar um aumento de 20 pontos (13.6%) no pré-teste, 

verificando-se, de igual modo, um aumento de 3 pontos (6.4%) de respostas obtidas 

no pós-teste. Estes resultados podem ser observados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3- Tentativa de Controlo (11 itens) 

  Obtido    Projetado   

 Respostas Pré Respostas Pós Dif. Pré Pós Dif. 

P1 11 38 11 36 -2 38 36 -2 

P2 11 32 11 34 2 32 34 2 

P3 7 22 8 28 6 35 39 4 

P4 8 25 9 31 6 34 38 4 

P5 10 30 11 38 8 33 38 5 

Total 47 147 50 167 20 172 185 13 

Média  29.4  33.4  34.4 37  

 

Para além da tabela, é possível, através dos gráficos seguintes, analisarmos as 

variações da tentativa de controlo observada e a projetada. 
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Gráfico 1: Neste gráfico é possível observar as respostas dadas, num modo global, 

pelos/as pais/cuidadores nesta dimensão após a participação no programa. 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico descreve, através de uma projeção realizada pelos formadores, 

segundo uma regra de três simples, sobre como seria a escala de respostas dadas 

pelos/as pais/cuidadores se os/as mesmos tivessem respondido às questões como 

esperado. 
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Para demonstrar as diferenças entre o pré e o pós-teste neste programa, 

analisam-se as seguintes questões relacionadas com esta dimensão. 

Questão 6 

Pré-Teste 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa que dois pais/cuidadores (40%) responderam “Não, 

nunca”, um/a participante (20%) indica “Não se aplica”, outro/a participante (20%) 

refere “Sim, às vezes” e o/a último/a participante (20%) indica “Sim, frequentemente”. 

 

Pós-Teste 

 

Gráfico 1.1: Este gráfico indica que três pais/cuidadores (60%) referem “Sim, às vezes”, 

um/a participante (20%) indica “Sim, frequentemente” e outro/a (20%) “Não, nunca”. 
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Questão 7 

Pré-Teste 

 

Gráfico 2: Este gráfico refere que três pais/cuidadores (60%) indicam “Não, nunca”, 

um/a participante (20%) indica “Sim, sempre” e o/a último/a (20%) indica “Sim, às 

vezes”. 

 

Pós-Teste 

 

 

Gráfico 2.1: Este gráfico indica que três pais/cuidadores (60%) referem “Não, nunca”, 

um/a participante (20%) indica “Sim, às vezes” e o/a participante restante (20%) refere 

“Sim, frequentemente”. 
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Discussão  

 Após a análise de todo o programa, é possível salientar que, na dimensão 

Suporte Emocional, observa-se um aumento das pontuações no pós-teste (Observado 

= 64 pontos [35.4%] e Projetado = 35 pontos [15.5%]), sugerindo eficácia na 

intervenção nesta dimensão do programa. 

 Em relação às dimensões seguintes, Rejeição e Tentativa de Controlo, verifica-

se aumentos das pontuações no pós-teste (Observado = 19 pontos [16.2%] e Projetado 

= 12 pontos [9.1%]; Observado = 20 pontos [13.6%] e Projetado = 13 pontos [7.6%]), 

algo que não é suposto acontecer, uma vez que, numa intervenção eficaz, a “rejeição” 

e a “tentativa de controlo” deverão diminuir, refletindo-se isso numa baixa da 

pontuação no pós-teste em comparação com o pré-teste. Assim, a análise superficial 

dos dados, poderá sugerir hipótese de não eficácia na intervenção realizada nestas 

duas dimensões. Estas incongruências podem ser explicadas através de fatores como 

o/a cansaço/fadiga devido à extensão do questionário, por parte dos pais/cuidadores, 

à resposta ao questionário o que pode levar a respostas aleatórias às questões 

apresentadas. 

Contudo, estes valores também poderão refletir uma mudança de insight por 

parte dos pais/cuidadores, passando a considerar como desadequadas práticas até 

então consideradas normais, ou seja, como antes do programa os pais/cuidadores não 

percecionavam certos comportamentos como desadequados, a cotação do pré-teste 

era inferior à cotação do pós-teste, uma vez que, depois do programa, passaram a 

percecionar certos comportamentos como desadequados. Esta é uma hipótese que, a 

confirmar-se, sugere também a eficácia da intervenção. 

 Importa salientar que existiu uma diminuição do número de respostas de “Não 

se aplica” (19 [10.7%]) no pós-teste, o que pode sugerir a existência de alterações das 

perceções das práticas parentais e/ou uma melhor compreensão da natureza 

representada nas questões. 
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 Deste modo, e em ambos os casos, a análise qualitativa realizada através da 

entrevista, poderia contribuir para confirmar ou refutar as hipóteses apresentadas 

previamente. 

 

Conclusão 

 Em modo de conclusão é importante referir que estes resultados podem-se 

encontrar enviesados, na medida em que um aumento na dimensão de suporte 

emocional devia de estar negativamente correlacionado com as outras dimensões 

rejeição e tentativa de controlo, o que não se verificou. Portanto é crucial realizar uma 

leitura dos resultados de forma cautelosa.  

 Para ser possível contornar a situação, seria importante que, em futuros 

programas e intervenções, o(s)/a(s) participante(s) fosse(m) convidado(s)/a(s) a 

posicionar-se sobre um acontecimento em concreto para cada determinada questão, 

perguntando-se a si próprio “Caso isto me acontecesse, o que iria fazer?”. Através 

deste auxílio seria possível obter resultados mais fiáveis, aumentando, assim, a sua 

validade.  

 Uma consideração futura na implementação deste programa para a avaliação 

da eficácia deste programa, seria importante realizar uma sessão de avaliação 

posterior ao programa, tal como uma sessão de follow-up com o(s)/a(s) participante(s) 

após seis meses da intervenção, com a intenção de verificar a manutenção, ou não, 

dos ganhos obtidos e, se for necessário, aconselhar eventuais alterações nas suas 

práticas diárias. 

 Importa, ainda, salientar que o facto do reduzido número de pais/cuidadores 

desta intervenção, projeta que os resultados estatísticos não sejam significativos, pelo 

que a hipótese de os resultados obtidos serem algo do acaso não deverá ser 

descartada.  
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Amostra 

Foi realizado um questionário de avaliação da satisfação das atividades 

realizadas no ano civil de 2018 aos dezoito jovens residentes da Casa de Acolhimento 

do Centro Juvenil de São José. 

A avaliação das atividades foi dividida em: 

(1) Atividades Lúdico-Desportivas: Atividades de Pólo-Aquático/Atividades 

aquáticas; Atividade de Bowlling; Atividade de Bilhar; Atividades de Verão 

(idas à praia, piscina, jogos de futebol e passeios); Atividade de Paintball; 

Atividade de Karting; Atividades Radicais (Acampamentos, Barragem e 

Queimadela). 

(2) Atividades Lúdico-Recreativas: Atividades da Colónia de Férias; Atividade 

de Cinema; Atividades de Passeios/Caminhadas no Gerês; Atividades nos 

Passadiços de Paiva/Passadiços de Vez; Atividades de Transformações na 

Casa; Atividades Culturais (Visitas a Museus, Teatros e Passeios Culturais). 

(3) Atividades Lúdico-Pedagógicas/Formativas: Atividade do DPS 

(Desenvolvimento Pessoal e Social); Atividade da Assembleia de Casa; 

Atividade do Workshop de Culinária; Atividade de Laboratórios de 

Autonomia. 

(4) Atividades realizadas com Parcerias: Atividades realizadas com a CVP (Cruz 

Vermelha Portuguesa); Atividade do Projeto de Música e Percussão; 

Atividades realizadas com os Escuteiros (Grupo de Escutismo de GMR). 

Após a realização destes questionários, foi pedido aos jovens que 

preenchessem um último questionário com o intuito de eles avaliarem, de um modo 

geral, as atividades realizadas e para que lhes fosse possível indicar novas atividades 

para realizar futuramente. 

(5) Questionário Final sobre as Atividades. 
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Atividades Lúdico – Desportivas 

1. Atividades do Pólo-Aquáticos/Atividades Aquáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico é possível analisar como os jovens avaliam a atividade. Dentro 

das escalas “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei 

pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, podemos observar que, dos doze jovens que 

participaram, a maioria destes classificou a atividade com “Gostei muito” (44.4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Neste gráfico verifica-se o motivo pelo qual seis jovens não participaram na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, verifica-se que a maioria deles respondeu que “Não 

estava na casa” (66.7%). 
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Gráfico 3: Este gráfico analisa como os jovens autoavaliam a sua participação na 

atividade. Verifica-se que quase todos os jovens, dentro da escala “Má”, “Mais ou 

menos” e “Boa”, classificam a sua participação como “Boa” (90.9%). No entanto, é de 

referir que falta uma resposta, pois um dos jovens não classificou a sua avaliação. 

 

2. Atividade Bowlling 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico é possível analisar como os jovens classificam a atividade. Dos 

doze jovens que participaram na atividade, dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, 

“Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei”, “Não participei”, 

a maioria deles indicou “Gostei muito” (38.9%). 
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Grelha 2: Neste gráfico analisa-se o motivo dos seis jovens não terem participado na 

atividade. É possível observar que, dentro da escala “Estava a cumprir uma 

consequência”, “Havia um número limite de participantes”, “Não estava na casa 

(estava de fim-e-semana/férias)” e “Ainda não estava a viver na casa”, a maioria dos 

jovens responderam as hipótese “Não estava na casa” (33.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Neste gráfico verifica-se a autoavaliação dos jovens participantes na 

atividade. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a maioria dos jovens 

classifica a sua participação como “Boa” (83.3%). 
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3. Atividade de Bilhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico observa-se como os jovens avaliam a atividade. Dentro da 

escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei 

pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, dos quatorze jovens que foram à atividade, a 

maioria deles classificou que “Gostei muito” (61.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico analisa o motivo dos quatro jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a maioria respondeu que “Não estava na casa 

(estava de fim-de-semana/férias)” (75%). 
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Gráfico 3: Neste gráfico observa-se como os jovens autoavaliam a sua participação. 

Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a maioria dos jovens classifica a sua 

participação como “Boa” (85.7%). 

 

4. Atividades de Verão (Idas à praia, piscina, jogos de futebol, passeios) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico indica como os jovens classificam a atividade. Os dezasseis 

jovens que participaram nas atividades, dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, 

“Nem gostei muito, nem gostou pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não 

participei”, a grande maioria respondeu “Gostei muito” (72.2%). 
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Gráfico 2: Este gráfico indica qual o motivo dos dois jovens não terem participaram na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, ambos responderam que “Não estava na casa 

(estava de fim-de-semana/férias)” (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Este gráfico indica como os jovens autoavaliam a sua participação. Dos 

dezasseis participantes, dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a maioria 

avalia a sua participação como “Boa” (81.3%). 
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5. Atividades de Paintball 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico observa-se como os jovens classificam a atividade. Dos oito 

jovens que participaram na atividade, dentro das escalas “Gostei muito”, “Gostei”, 

“Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não 

participei”, todos referiram “Gostei muito” (44.4%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Neste gráfico verifica-se qual o motivo dos dez jovens não terem participado 

na atividade. Dentro das escalas “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um 

número limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-

semana/férias)” e “Ainda não estava a viver na casa”, alguns responderam “Ainda não 

estava a viver na casa” (40%), outros responderam “Estava a cumprir uma 

consequência” (30%) e os restantes “Não estava na casa” (30%). 
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Gráfico 3: Neste gráfico analisa-se como os jovens autoavaliam a sua participação na 

atividade. Dos oito participantes na atividade, dentro das escalas “Má”, “Mais ou 

menos” e “Boa”, existiu uma unanimidade na escala “Boa” (100%). 

 

6. Atividade de Karting 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico observa-se como os jovens classificam a atividade. Apenas seis 

jovens participaram na atividade. Dentro das escalas “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem 

gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, a 

maioria dos participantes referiu “Não participei” (66.7%), sendo que os restantes 

classificam como “Gostei muito” (27.8%) e “Gostei” (5.5%). 
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Gráfico 2: Neste gráfico analisa-se o motivo dos jovens não terem participado na 

atividade. Dos doze jovens que não participaram, dentro das escalas “Estava cumprir 

uma consequência”, “Havia um número limite de participantes”, “Não estava na casa 

(estava de fim-de-semana/férias)” e “Ainda não estava a viver na casa”, a maioria 

respondeu “Não estava na casa” (50%), outros jovens respondeu “Ainda não estava a 

viver na casa” (33.3%) e os restantes referiu que “Estava a cumprir uma consequência” 

(16.7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Neste gráfico verifica-se como os jovens autoavaliam a sua participação na 

atividade. Dos seis jovens que participaram na atividade, dentro das escalas “Má”, 

“Mais ou menos” e “Boa”, a maioria classificou a mesma como “Boa” (66.7%), outros 

jovens classificou como “Mais ou menos” (16.7%) e os restantes como “Má” (16.7%). 
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7. Atividades Radicais (Acampamentos, Barragem, Queimadela) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico é possível analisar como os jovens classificam a atividade. Dos 

dez jovens que participaram nesta atividade, dentro das escalas “Gostei muito”, 

“Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não 

participei”, a maioria referiu “Gostei muito” (44.4%) e os restantes referiu “Não gostei” 

(5.6%). Os restantes jovens indicaram “Não participei” (50%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Neste gráfico analisa-se o motivo dos oito jovens não terem participaram na 

atividade. Dentro das escalas “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um 

número limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-

semana/férias)” e “Ainda não estava a viver na casa”, alguns jovens responderam “Não 

estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” (37.5%), outros “Havia um número 

limite de participantes” (25%), outros jovens responderam “Ainda não estava a viver 

na casa” (25%) e, por fim, os restantes responderam “Estava a cumprir uma 

consequência” (12.5%). 
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Gráfico 3: Este gráfico refere-se à autoavaliação dos jovens na atividade. Dos dez 

participantes apenas nove avaliou a sua participação. Dentro das escalas “Má”, “Mais 

ou menos” e “Boa”, alguns referiram a sua participação como “Boa” (66.7%), outros 

referiram “Mais ou menos” (22.2%) e os restantes como “Má” (11.1%). 

 

Atividades Lúdico-Recreativas 

1. Atividade da Colónia de Férias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico é possível observar como os jovens avaliam a atividade. Dos 

doze jovens participantes, a grande maioria deles, dentro das escalas “Gostei muito”, 

“Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não 

participei”, classificou “Gostei muito” da atividade (44.4%). 
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Gráfico 2: Este gráfico revela qual foi o motivo dos seis jovens não terem participado 

na atividade. É possível observar que, dentro da escala “Estava a cumprir uma 

consequência”, “Havia um número limite de participantes”, “Não estava na casa 

(estava de fim-de-semana/férias)” e “Ainda não estava a viver no colégio”, a maioria 

dos jovens respondeu “Estava a cumprir uma consequência” (50%), sendo que, a 

segunda maior percentagem foca-se na resposta “Não estava na casa” (33.3%) e  

a restante na resposta “Ainda não estava a viver no colégio” (16.7%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Em relação a este gráfico, observa-se como os doze jovens autoavaliam a 

sua participação na atividade. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a 

maioria classificou a sua participação como sendo “Boa” (83.3%) e os restantes como 

sendo “Mais ou menos” (16.7%). 
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2. Atividade de Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico observa-se como os jovens classificam a atividade. que, dos 

doze jovens que participaram na atividade, a maioria deles, dentro da escala “Gostei 

muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não 

gostei”, “Não participei”, classificou que “Gostei muito” (44.4%), sendo importante 

referir que, alguns jovens classificaram “Não gostei” (11.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Em relação a este gráfico, importa referir que existe um erro, uma vez que, 

apenas seis jovens não participaram na atividade e no gráfico constam sete respostas. 

No entanto, é possível perceber que, apesar do erro ocorrido, a maioria dos jovens 

classificou a sua não participação, dentro da escala “Estava a cumprir uma 

consequência”, “Havia um número limite de participantes”, “Não estava na casa 

(estava de fim-de-semana/férias)” e “Ainda não estava a viver na casa”, como “Não 

estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)”. 
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Gráfico 3: Em relação a esta gráfico é possível observar a autoavaliação dos doze 

participantes na atividade. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a maioria 

dos jovens classificou a sua participação como “Boa” (75%), sendo que, alguns jovens 

classificaram a sua participação como “Má” (16.7%) e os restantes como “Mais ou 

menos” (8.3%). 

3. Atividade de Passeios/Caminhadas no Gerês 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa como os jovens avaliam a atividade. Dos dez jovens que 

participaram na atividade, a maioria deles, dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, 

“Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não 

participei”, classificou a atividade com “Gostei muito” (33.3%). 
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Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo da não participação dos jovens na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver no colégio”, a maioria dos oito jovens que não participaram 

respondeu que “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” (50%). Os 

restantes jovens classificaram a sua não participação entre a escala “Havia um número 

limite de participantes” (25%), “Estava a cumprir uma consequência” (12.5%)  

e “Ainda não estava a viver na casa” (12.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Este gráfico refere-se à autoavaliação dos jovens em relação à atividade. 

Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, é possível verificar que a maioria 

classificou a sua participação como sendo “Boa” (70%) e os restantes como sendo 

“Mais ou menos” (30%). 
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4. Atividades nos Passadiços de Paiva/Passadiços de Vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico observa-se a classificação atribuída à atividade pelos dez 

jovens participantes. Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, 

nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, observa-se que, a 

maioria dos participantes classificou a atividade como “Gostei muito” (38.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos oito jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a maioria dos jovens classificou como “Não estava 

na casa (estava de fim-de-semana/férias)” (50%). 
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Gráfico 3: Neste gráfico analisa-se como é que os dez jovens participantes autoavaliam 

a sua participação. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, é possível 

verificar que a grande maioria dos jovens classificam a sua participação como sendo 

“Boa” (80%). 

5. Atividade de Transformações na Casa 

Gráfico 1: Neste gráfico observa-se como os jovens que participaram na atividade a 

avaliam. Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei 

pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, alguns dos jovens 

participantes classificou com “Gostei muito” (22.2%), os restantes classificaram a 

atividade como “Gostei” (11.1%), “Nem gostei muito, nem gostei pouco” (11.1%) e 

“Não gostei” (11.1%). Os outros jovens indicaram “Não participei” (44.4%). 
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Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos oito jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a maioria dos jovens respondeu “Não estava na 

casa” (50%), outros referem “Ainda não estava a viver na casa” (37.5%) e os restantes 

indicam “Havia um número limitado de participantes” (12.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Em relação a este gráfico, é possível analisar como os dez jovens 

participantes autoavaliam a sua participação na atividade. Dentro da escala “Má”, 

“Mais ou menos” e “Boa”, a maioria dos jovens classificou a mesma como sendo “Boa” 

(60%). 
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6. Atividades Culturais (Visitas a Museus, Teatros, Passeios Culturais) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Neste gráfico analisa-se como os treze jovens que participaram na atividade 

avaliam a mesma. Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem 

gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, alguns jovens 

responderam “Gostei muito” (22.2%), outros referiram “Gostei” (22.2%), outros  

responderam “Nem gostei muito, nem gostei pouco” (16.7%), outros jovens referiram 

“Gostei pouco” (5.55%) e os restantes “Não gostei” (5.55%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos cinco jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a maioria respondeu “Não estava na casa” (40%), 

sendo que as restantes escalas detêm uma percentagem de 20% cada. 
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Gráfico 3: Este gráfico representa a autoavaliação dos treze jovens participantes na 

atividade. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a grande maioria dos 

jovens classificou a mesma como sendo “Boa” (69.2%). 

 

Atividades Lúdico-Pedagógicas/Formativas 

1. Atividade DPS (Desenvolvimento Pessoal e Social) 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa como os dezoito participantes avaliam a atividade. 

Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, 

“Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, alguns jovens classificaram a atividade 

com “Gostei muito” (39.9%), outros com “Gostei” (33.3%), alguns classificaram com 

“Gostei pouco” (11.1%) e “Nem gostei muito, nem gostei pouco” (5.6%) e os restantes 

com “Não gostei” (11.1%). 
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Gráfico 2: Este gráfico representa qual o motivo dos três jovens participantes terem 

referido “Gostei pouco” e “Não gostei” na avaliação da atividade. Dentro da escala 

“Não me identifico com a atividade”, “O monitor/educador/voluntário que dinamizou 

a atividade”, “Os meus colegas perturbam a atividade”, “Não estava bem disposto 

nesse dia e não me apetecia participar” e “Era uma atividade repetida”, um dos jovens 

respondeu “Não me identifico com a atividade” (33.3%), outro respondeu “O 

monitor/educador/voluntário que dinamizou a atividade” (33.3%) e o terceiro 

respondeu “Era uma atividade repetida” (33.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Este gráfico representa como os jovens se autoavaliam na atividade. Dentro 

da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a grande maioria dos jovens classificam a 

sua participação como “Boa” (66.7%) e os restantes como “Mais ou menos” (33.3%). 
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2. Atividade da Assembleia de Casa 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa como os treze jovens que participam na atividade 

avaliam a mesma. Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem 

gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, alguns jovens 

classificam a atividade com “Gostei muito” (22.2%), outros com “Gostei” (22.2%), 

alguns com “Nem gostei muito, nem gostei pouco” (11.1%), outros classificaram com 

“Gostei pouco” (5.6%) e os restantes com “Não gostei” (11.1%).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos cinco jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a grande maioria deles respondeu “Havia um 

número limite de participantes” (60%), outros identificaram “Não estava na casa 

(estava de fim-de-semana/férias)” (20%) e os restantes referiram “Ainda não estava a 

viver na casa” (20%). 
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Gráfico 3: Neste gráfico analisa-se como os treze jovens participantes autoavaliam a 

sua participação na atividade. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a 

maioria dos jovens classifica a sua participação como “Boa” (61.5%), outros jovens 

como “Mais ou menos” (30.8%) e os restantes como “Má” (7.7%). 

 

3. Atividade de Workshop de Culinária 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico refere-se à avaliação dada pelos dez jovens à atividade. Dentro 

da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei 

pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, a maioria dos jovens participantes classificou 

a atividade com “Gostei muito” (44.4%). 
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Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos oito jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a maioria dos jovens respondeu “Não estava na 

casa (estava de fim-de-semana/férias)” (50%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Este gráfico analisa a autoavaliação dos dez jovens na atividade. Dentro da 

escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a grande maioria dos jovens classificou a sua 

participação como “Boa” (90%). 
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4. Atividade do Laboratório de Autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico refere-se à avaliação atribuída à atividade pelos quinze jovens 

participantes. Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem 

gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, a maioria dos jovens 

classificou a atividade como “Gostei muito” (55.6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos três jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava na casa”, a maioria dos jovens respondeu “Havia um número limite 

de participantes” (66.7%), sendo que os restantes responderam “Ainda não estava a  

viver na casa” (33.3%). 



 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Centro Juvenil de São José 
Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 

Telefone: 253 416 316 
Página 28 de 34 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Em relação a este gráfico, é possível analisar como os jovens participantes 

na atividade autoavaliam a sua participação. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” 

e “Boa”, a maioria dos jovens classifica a sua participação como sendo “Boa” (80%) e 

os restantes como sendo “Mais ou menos” (20%). 

Atividades realizadas com Parcerias 

1. Atividades realizadas com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa como os quinze jovens que participaram na atividade 

classificam a mesma. Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, 

nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, a maioria dos 

jovens classificou a atividade como “Gostei muito” (50%). 
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Gráfico 2: Neste gráfico analisa-se qual o motivo dos três jovens não terem participado 

na atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um 

número limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-

semana/férias)” e “Ainda não estava a viver na casa”, ambos os jovens responderam 

“Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Este gráfico representa como os jovens autoavaliam a sua participação na 

atividade. Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a maioria dos jovens 

classificou a sua participação como “Boa” (86.7%) e os restantes como “Mais ou 

menos” (13.3%). 
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2. Atividade do Projeto de Música e de Percussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa como os treze jovens participantes avaliam a atividade. 

Dentro da escala “Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, 

“Gostei pouco”, “Não gostei” e “Não participei”, alguns jovens responderam “Gostei 

muito” (22.2%), outros indicaram “Não gostei” (22.2%), alguns referiram “Gostei” 

(16.7%) e os restantes “Nem gostei muito, nem gostei pouco” (11.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos cinco jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a maioria dos jovens indicou “Havia um número 

limite de participantes” (60%), os restantes indicaram “Não estava na casa (estava de 

fim-de-semana/férias)” (20%) e “Ainda não estava a viver na casa” (20%). 
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Gráfico 3: Este gráfica indica como os jovens participantes autoavaliam a sua 

participação na atividade, contudo apenas doze jovens autoavaliam a sua prestação. 

Dentro da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a maioria classificou a sua 

participação como “Boa” (75%), outros jovens classificaram-na como “Mais ou menos” 

(16.7%) e os restantes como “Má” (8.3%). 

 

3. Atividades realizadas com os Escuteiros (Grupo de Escutismo de GMR) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico indica como os dez jovens avaliam a atividade. Dentro da escala 

“Gostei muito”, “Gostei”, “Nem gostei muito, nem gostei pouco”, “Gostei pouco”, 

“Não gostei” e “Não participei”, a maioria dos jovens referem “Gostei muito” (33.3%), 

alguns referem “Não gostei” (11.1%) e os restantes indicam “Nem gostei muito, nem 

gostei pouco” (11.1%). 
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Gráfico 2: Este gráfico analisa qual o motivo dos oito jovens não terem participado na 

atividade. Dentro da escala “Estava a cumprir uma consequência”, “Havia um número 

limite de participantes”, “Não estava na casa (estava de fim-de-semana/férias)” e 

“Ainda não estava a viver na casa”, a maioria dos jovens responderam “Ainda não 

estava a viver na casa” (50%), outros jovens indicaram “Não estava na casa (estava de 

fim-de-semana/férias)” (25%), alguns referiram “Havia um número limite de 

participantes” (12.5%) e os restantes indicaram “Estava a cumprir uma consequência” 

(12.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Este gráfico analisa como os dez jovens se autoavaliam na atividade. Dentro 

da escala “Má”, “Mais ou menos” e “Boa”, a maioria dos jovens classifica a sua 

prestação como “Boa” (60%), outros jovens como “Má” (30%) e os restantes como 

“Mais ou menos” (10%). 
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Questionário Final das Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Este gráfico analisa como os dezoito jovens residentes na Casa de 

Acolhimento, classificam, de um modo geral, se gostaram ou não gostaram das 

atividades realizadas no ano civil de 2018. Dentro da escala “Sim” e “Não”, a maioria 

dos jovens respondeu que “Sim” (83.3%) gostou das atividades, sendo que os restantes 

jovens responderam “Não” (16.7%). 
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Tabela 1: Esta tabela refere-se às propostas de atividades sugeridas pelos jovens. 

Importa referir que, dos dezoito jovens, um não quis dar sugestões e dois referiram 

não ter sugestões. Dos restantes jovens, algumas atividades propostas são, ir à Serra 

da Estrela, andar de teleférico, fazer paraquedismo, realizar o cruzeiro das sete pontes 

no Porto, andar a cavalo, visitar grutas, entre outras atividades descritas acima. 

Guimarães, 2 de Janeiro de 2019, 

O Diretor Técnico da Casa de Acolhimento 

_____________________________ 

 (Dr. Tiago Borges) 
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Relatório de Avaliação da Satisfação dos 

Jovens com a Casa de Acolhimento  

2018 

ANEXO V
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Introdução 

Foi desenvolvido um questionário online no sentido de avaliar o grau de 

satisfação dos 19 jovens da casa de acolhimento em relação a aspetos específicos e globais 

da mesma. No entanto, um dos jovens não respondeu por se encontrar em fuga.  

O questionário é composto por 35 questões que podem ser respondidas através 

de uma escala de 5 pontos, desde o “Discordo Totalmente” ao “Concordo Totalmente”, 

ou das opções “Não sei” ou “Não se aplica”. As questões são apresentadas de seguida, 

sendo consideradas indicadores de diferentes variáveis que determinam o grau de 

satisfação dos jovens. Estas variáveis serão identificadas na secção dos resultados deste 

relatório. 

 

P1. A casa está num local fácil de encontrar.  

P2. A casa está num local bonito e perto de tudo.  

P3. A casa está bem arranjada e bonita.  

P4. Os quartos e as salas são confortáveis.  

P5. O meu quarto está como eu gosto.  

P6. As salas desta casa estão como eu gosto.  

P7. Os brinquedos e materiais que utilizo são bons e estão ao meu gosto.  

P8. É fácil andar de um lado para o outro dentro da casa.  

P9. A carrinha da casa de acolhimento que utilizo é nova ou quase nova.  

P10. Se quiser estar sozinho, posso ir para o meu quarto e fazer o que me apetece.  

P11. Na casa perguntam-me sobre as atividades que eu quero fazer.  

P12. Eu gosto das atividades que a casa organiza.  

P13. Na casa falam comigo sobre o que me pode acontecer quando daqui sair.  

P14. Eu gosto daquilo que me dizem sobre o meu futuro e penso que é o melhor para 

mim. 

 P15. Eu gosto da comida da casa. 

P16. A casa ajuda-me a estudar e a fazer os trabalhos de casa.  

P17. Quando recebo cartas de alguém sou eu que as abro.  
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P18. As pessoas que trabalham na casa parecem gostar do que fazem.  

P19. As pessoas que trabalham na casa tratam-me bem.  

P20. A casa está sempre limpa e arrumada.  

P21. Quando a minha família/amigos me vêm visitar, tenho um sítio para estar só 

com eles. 

P22. Sei que posso fazer as minhas atividades sem ter alguém a controlar-me.  

P23. Sei que me deixam fazer coisas sozinho.  

P24. Eu gosto dos horários das atividades diárias. 

P25. Sei quais são as regras da casa. 

P26. As regras estão afixadas num local próprio e à vista de todos.  

P27. Se quiser falar com o(a) Diretor(a) da casa é fácil encontrá-lo(a). 

P28. Quando preciso de ajuda para alguma coisa sei a quem devo pedi-la.  

P29. Se tenho algum problema, sei que a casa me ajuda a resolvê-lo.  

P30. As pessoas que trabalham na casa ouvem-me sempre com atenção.  

P31. As pessoas que trabalham na casa estão sempre prontas para me ajudar.  

P32. Se não gostar de alguma coisa, posso falar com o(a) Diretor(a).  

P33. Sempre foi fácil falar com a minha família ou com os meus amigos.  

P34. Sou bem tratado e sei que as pessoas que trabalham na casa gostam de mim.  

P35. Globalmente, considerando todos os aspetos estou satisfeito com a casa. 
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Resultados 

No total das respostas do questionário, 46% correspondem a “Concordo”, 23% 

a “Concordo Totalmente”, 14% a “Não concordo nem discordo”, 11% a “Discordo”, 3% 

a “Discordo Totalmente”, 2% a “Não se aplica” e 1% a “Não sei” (aproximadamente).  

De seguida, encontra-se uma análise mais detalhada das respostas do 

questionário, em função das variáveis que determinam o grau de satisfação dos jovens 

com a casa de acolhimento.  

 

 

1. Instalações, Equipamentos e Sinalética 

Ilustração 1. Percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e Sinalética” 

 

 As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, 

Equipamentos e Sinalética” podem ser observadas na Ilustração 1.  

 Aproximadamente 42% das respostas a esta variável correspondem a 

“Concordo”, 22% a “Concordo Totalmente”, 17% a “Discordo”, 12% a “Não concordo 

nem discordo”, 5% a “Discordo Totalmente”, 2% a “Não se aplica” e 1% a “Não sei”.  

 A pergunta com maior percentagem de respostas “Discordo Totalmente” é a 

Pergunta 5 (“O meu quarto está como eu gosto.”) (22%) e com maior percentagem de 
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respostas “Discordo” é a Pergunta 6 (“As salas desta casa estão como eu gosto”) (44%). 

A pergunta em que os jovens mais concordam totalmente é a Pergunta 9 (“A carrinha da 

casa de acolhimento que utilizo é nova ou quase nova.”) (56%). Por sua vez, as Perguntas 

7 (“Os brinquedos e materiais que utilizo são bons e estão ao meu gosto.”) e 8 (“É fácil 

andar de um lado para o outro dentro da casa.”) são as perguntas com maior percentagem 

de respostas “Concordo” (67%). 

 

 

2. Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade 

Ilustração 2. Percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade” 

 

 As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, 

Competência Técnica e Responsabilidade” podem ser observadas na Ilustração 2.  

 Aproximadamente 48% das respostas a esta variável correspondem a 

“Concordo”, 19% a “Concordo Totalmente”, 17% a “Não concordo nem discordo”, 9% 

a “Discordo”, 3% a “Discordo Totalmente”, 2% a “Não se aplica” e 1% a “Não sei”. 

 As perguntas com maior percentagem de respostas “Concordo Totalmente” são 

as Perguntas 11 (“Na casa perguntam-me sobre as atividades que eu quero fazer.”), 18 
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(“As pessoas que trabalham na casa parecem gostar do que fazem.”) e 19 (“As pessoas 

que trabalham na casa tratam-me bem.”) (28%). É importante referir que a Pergunta 11 é 

também a pergunta com maior percentagem de respostas “Concordo” (72%). A maior 

percentagem de respostas “Discordo” está presente na Pergunta 24 (“Eu gosto dos 

horários das atividades diárias.”) (28%) e a maior percentagem de respostas “Discordo 

Totalmente” na Pergunta 15 (“Eu gosto da comida da casa.”) (17%). 

 

 

3. Atendimento e Comunicação 

Ilustração 3. Percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

 

 As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e 

Comunicação” podem ser observadas na Ilustração 3.  

 Aproximadamente 52% das respostas a esta variável correspondem a 

“Concordo”, 32% a “Concordo Totalmente”, 9% a “Não concordo nem discordo”, 5% a 

“Discordo” e 2% a “Não sei”.  

 As perguntas com maior percentagem de respostas “Concordo Totalmente” são 

as perguntas 26 (“As regras estão afixadas num local próprio e à vista de todos.”) e 28 

(“Quando preciso de ajuda para alguma coisa sei a quem devo pedi-la.”) (44%). A 

Pergunta 33 (“Sempre foi fácil falar com a minha família ou com os meus amigos.”) é a 
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pergunta com maior percentagem de respostas “Concordo” (67%). Por sua vez, a 

Pergunta 27 (“Se quiser falar com o(a) Diretor(a) da casa é fácil encontrá-lo(a).”) é a 

pergunta com maior percentagem de respostas “Discordo” (17%).  

 É de salientar que ninguém respondeu “Discordo Totalmente” a nenhuma 

questão pertencente a esta variável. 

 

4. Satisfação Geral 

Ilustração 4. Percentagem de respostas à Pergunta 35 

 

 A percentagem de respostas à Pergunta 35 (“Globalmente, considerando todos 

os aspetos, estou satisfeito com a casa de acolhimento”), que avalia a satisfação geral dos 

jovens com a casa de acolhimento, está presente na Ilustração 4. Cerca de 33% dos jovens 

responderam “Concordo”, 28% responderam “Concordo Totalmente” e 17% 

responderam “Discordo”. Não concordaram nem discordaram com a afirmação 22% dos 

jovens.  

 

  



 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Centro Juvenil de São José 
Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 

Telefone: 253 416 316 

Página 8 de 8 

 

 

Conclusão 

 A análise das respostas dos jovens ao questionário de avaliação da satisfação 

com a casa de acolhimento permitem concluir que os jovens, no geral, se encontram 

satisfeitos com a mesma. No total das questões do questionário, cerca de 69% das 

respostas correspondem a “Concordo Totalmente” ou a “Concordo”, e apenas 14% das 

respostas foram “Discordo” ou “Discordo Totalmente”. A variável onde os jovens se 

encontram mais insatisfeitos é a variável “Instalações, Equipamentos e Sinalética” e, 

portanto, deve haver uma melhoria na casa com base nos indicadores que compõem esta 

variável. Pelo contrário, a variável onde os jovens se reportam mais satisfeitos é a variável 

“Atendimento e Comunicação”.  

 

 

Guimarães, 02 de janeiro de 2019 

O Diretor Técnico da Casa de AColhimento 

(Dr. Tiago Borges) 
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