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“I think we better listen to these kids,  

We can’t keep pretending we know what 

we’re doing […]” 

 

                   (Local Natives, Fountain of Youth)
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Resumo 

A participação é um direito fundamental de todas as crianças (Brown & Guralnick, 

2012) que deve estar salvaguardado em todos os seus contextos de vida. Numa altura em 

que estes diversos contextos ficaram reduzidos espacialmente ao contexto domiciliário, o 

presente estudo pretendeu compreender a participação de crianças a frequentar o Ensino Pré-

Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) durante o período de confinamento imposto 

pela COVID-19, de acordo com os seus principais cuidadores. Especificamente, pretendeu-

se caracterizar a participação destas crianças ao nível da frequência e do envolvimento, 

compreender as atividades mais importantes neste novo quotidiano e compreender os fatores 

que promoveram ou inibiram a sua participação plena. Pretendeu-se, ainda, ouvir as próprias 

crianças sobre a sua participação durante o confinamento.  

 Desenvolveu-se um questionário online com base na versão para cuidadores do 

Picture My Participation! (Imms et al., 2014). Responderam a este questionário 175 

cuidadores, que descreveram a participação de 189 crianças a seu encargo durante o período 

de Estado de Emergência (Decreto-Lei nº 2-A/2020, de 18 de março; Decreto-Lei nº 2-

B/2020, de 2 de abril; Decreto-Lei nº 2-C/2020, de 17 de abril) em Portugal. Foram ainda 

realizadas entrevistas online a 3 crianças, com recurso à plataforma Zoom, na qual foram 

apresentadas as mesmas perguntas realizadas aos seus cuidadores no questionário online. 

 Os resultados demonstraram a existência de bons níveis de participação nas 

atividades realizadas durante este período, tendo, contudo, as crianças a frequentar o 1º CEB 

apresentado maiores níveis de participação (frequência e envolvimento) do que as crianças 

do Ensino Pré-Escolar. Verificaram-se ainda diferenças de género na participação, 

especificamente ao nível do envolvimento.  

 Para além disso, os resultados demonstraram que os principais cuidadores ainda 

identificam as características intrínsecas das crianças como principal fator influenciador dos 

níveis de participação das mesmas, em vez dos fatores ambientais e relacionais mais 

enfatizados na literatura atual (Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 2010). 

 Por fim, os resultados das entrevistas realizadas demonstraram a existência de 

diferenças entre as perspetivas das crianças e respetivos cuidadores na caracterização da 

participação, na priorização de atividades e na identificação de barreiras e facilitadores da 

participação. 

Palavras-chave: Participação; Inclusão; Confinamento (COVID-19); Ensino Pré-Escolar; 

1º Ciclo do Ensino Básico. 
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Abstract 

Participation is a fundamental right of all children (Brown & Guralnick, 2012) that 

should be guaranteed in all their contexts of life. In a time when all these different contexts 

got physically reduced to the domiciliary context, the present study aimed to understand the 

participation of children attending preschool and primary school, during confinement due to 

COVID-19, according to their main caregivers. Specifically, it was intended to characterize 

the participation of these children in terms of frequency and involvement, understand the 

most important activities in this new daily setting, and understand the factors that promoted 

or inhibited their full participation. It was also intended to listen the children themselves 

about their own participation during confinement. 

 It was developed an online questionnaire based on the caregivers version of Picture 

My Participation! (Imms et al., 2014). 175 caregivers answered this questionnaire to 

characterize the participation of 189 children who were at their charge during the period of 

Emergency State (Decreto-Lei nº 2-A/2020, de 18 de março; Decreto-Lei nº 2-B/2020, de 2 

de abril; Decreto-Lei nº 2-C/2020, de 17 de abril) in Portugal. There were also made online 

interviews to 3 children, using Zoom, in which were made the same questions of the 

caregivers’ online questionnaire. 

 The results showed the existence of good levels of participation in the activities done 

during this period, with the children attending primary school showing greater levels of 

participation (frequency and involvement) than the children attending preschool. There were 

also differences of gender on participation, specifically regarding to involvement. 

 Furthermore, the results showed that the main caregivers still identify the intrinsic 

characteristics of their children as the main factor influencing their levels of participation, 

instead of the environmental and relational factors, that are more emphasized in the current 

literature (Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 2010). 

 Finally , the results of the interviews showed differences between children and their 

caregivers on characterizing participation, on prioritizing activities and on identifying 

barriers and facilitators of participation. 

 

Keywords: Participation; Inclusion; Confinement (COVID-19); Preschool; Primary school. 
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Résumé 

La participation est un droit fondamental pour tous les enfants (Brown et Guralnick, 

2012) qui doit leurs être garanti dans tous leurs contextes de vie. À une époque où tous ces 

contextes différents se réduisaient physiquement au contexte domiciliaire, la présente étude 

visait à comprendre la participation des enfants fréquentant l'école Préscolaire et primaire, 

lors du confinement dû au COVID-19, selon leurs principaux tuteurs. Plus précisément, il 

visait à caractériser la participation de ces enfants en termes de fréquence et d'implication, 

de comprendre les activités les plus importantes dans ce nouveau quotidien et de comprendre 

les facteurs qui favorisait ou empêchait leurs pleine participation. Il visait également à 

écouter les enfants eux-mêmes sur leur propre participation pendant le confinement. 

 Basé sur la version des garants, un questionnaire a été développé en ligne Picture My 

Participation! (Imms et al., 2014). 175 tuteurs ont répondu à ce questionnaire pour 

caractériser la participation de 189 enfants qui étaient à leur charge pendant la période de 

l'état d'urgence (Decreto-Lei n° 2-A/2020, de 18 de março; Decreto-Lei n° 2-B/2020, de 2 

de abril; Decreto-lei nº 2-C/2020, de 17 de abril) au Portugal. Il y a également eu des 

entretiens en ligne avec 3 enfants, en utilisant Zoom, dans lesquels les mêmes questions ont 

été posées à leurs tuteurs via le questionnaire en ligne. 

 Les résultats ont montré l'existence de bons niveaux de participation aux activités 

réalisées pendant cette période, les enfants fréquentant l'école primaire affichant des niveaux 

de participation (fréquence et implication) plus élevés que les enfants fréquentant l'école 

préscolaire. Il y avait aussi des différences de genre sur la participation, en particulier en ce 

qui concerne l’implication des enfants. 

 De plus, les résultats ont montré que les principaux tuteurs identifient toujours les 

caractéristiques intrinsèques de leurs enfants, comme le principal facteur influençant leurs 

niveaux de participation, au lieu des facteurs environnementaux et relationnels plus mis en 

avant dans la littérature actuelle (Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 2010).  

 Enfin, les résultats des entretiens ont montré des différences entre les enfants et leurs 

tuteurs sur la caractérisation de la participation, la hiérarchisation des activités et 

l'identification des obstacles et des facilitateurs de la participation. 

 

Mots clés: Participation; Inclusion; Confinement (COVID-19); Préscolaire; École primaire. 
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Introdução 

 

 

O envolvimento das crianças em atividades quotidianas estimulantes é considerado 

um indicador de promoção da saúde e da aprendizagem (AOTA, 2008; Kielhofner, 2008; 

Arvidsson et al., 2014; citados em Andersson & Berger, 2016) e define-se como participação 

(Andersson & Berger, 2016).  

Pelos benefícios que apresenta para os indivíduos e para a sociedade, a participação 

é considerada um direito fundamental de todas as crianças (Brown & Guralnick, 2012). O 

direito à participação encontra-se salvaguardado nos diversos contextos de vida em vários 

documentos internacionais. Destes, salienta-se o documento produzido na Convenção sobre 

os Direitos das Crianças (UNICEF, 1989), que ressalva os direitos da criança em sociedade 

e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que reconhece e reafirma o direito universal 

à Educação (e à participação na mesma), atendendo às características, interesses, 

capacidades e necessidades de aprendizagem de cada criança. Mais recentemente, a 

Comissão Europeia (2013) recomendou que fossem desenvolvidas estratégias integradas que 

tenham em consideração os superiores interesses das crianças, reconhecendo-as como 

titulares independentes dos seus próprios direitos. 

Com base nestas linhas orientadoras internacionais, vários países têm desenvolvido 

medidas e políticas que permitam a criação de apoios e serviços que assegurem a 

participação das crianças, principalmente em contextos educativos (Guralnick, 2008). 

Contudo, apesar da regulamentação e legislação de práticas inclusivas, bem como do 

aumento das atividades e projetos participativos para crianças e jovens (Thomas, 2007), 

existem falhas na sua participação em diversas atividades e contextos, sendo que “a cultura 

da não participação é ainda endémica” (Mathews, 2003; citado em Thomas, 2007, pp. 264-

265). Especificamente no caso das crianças com incapacidades, vários autores referem que 

estas experienciam frequentemente restrições na sua participação, tanto ao nível da 

frequência como ao nível do envolvimento, em atividades quotidianas dos seus diversos 

contextos de vida (e.g. Engel-Yeger et al, 2009; Grande, 2013; Bailey et al., 2014; Eriksson 

et al., 2007; Casey et al., 2012; Ferreira et al., 2012; citados em Coelho & Pinto, 2018).  

Esta constatação de participação diminuída por parte das crianças com 

incapacidades, aliada ao facto de os pais de crianças com Necessidades Educativas Especiais 

mencionarem que as atuais políticas e serviços disponíveis constituem também obstáculos à 

participação (Guichard & Grande, 2018), revela a existência de uma discrepância entre as 
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medidas políticas legisladas e a implementação prática das mesmas.  

Considerando a disparidade mencionada entre a teoria legislativa e aplicação prática 

da mesma no âmbito da participação de crianças com incapacidades e a escassez de 

instrumentos autênticos e validados que permitam aferir as perceções subjetivas de inclusão 

destas mesmas crianças nos seus contextos quotidianos (Correia et al., 2019), o presente 

trabalho pretendia a tradução e adaptação de um instrumento de autorrelato – Picture My 

Participation! (Imms et al., 2014) – que permitisse descrever a participação de crianças e 

jovens com paralisia cerebral, bem como a identificação das barreiras e dos facilitadores por 

eles sentidos. 

Para esse efeito, procedeu-se à tradução do instrumento e a uma fase de pilotagem, 

como proposto por Borsa, Damásio e Bandeira (2012), que incluiu a aplicação do 

instrumento a uma criança de 11 anos, sem qualquer tipo de incapacidade ou Necessidades 

Educativas Especiais, e a 8 participantes com diagnóstico de paralisia cerebral, com idades 

compreendidas entre os 5 e os 18 anos. Tendo em consideração o feedback obtido nesta fase 

de pilotagem procedeu-se à realização de alguns ajustes linguísticos e à substituição de uma 

imagem do instrumento original, de modo a facilitar a compreensão da entrevista por parte 

dos participantes. 

Após estas alterações, suceder-se-ia uma fase de aplicação do instrumento a crianças 

e jovens com paralisia cerebral e aos seus cuidadores, pretendendo-se, com a análise dos 

dados obtidos, atingir os objetivos de caracterização da participação deste grupo e, 

simultaneamente, validar o Picture My Participation! (Imms et al., 2014) para esta 

população. 

No entanto, com o surgimento da pandemia Covid-19, o Decreto-Lei nº 2-A/2020, 

de 18 de março (posteriormente prorrogado pelo Decreto-Lei nº 2-B/2020, de 2 de abril e 

pelo Decreto-Lei nº 2-C/2020, de 17 de abril) veio estabelecer a implementação do  Estado 

de Emergência em Portugal, o qual, entre outras medidas, instituiu o dever geral de 

recolhimento domiciliário para todos os cidadãos, ficando a circulação fora da residência 

habitual restringida apenas a situações excecionais e estritamente necessárias. Definiu, 

ainda, que doentes com Covid-19 e infetados com SARS-Cov2, bem como todos os cidadãos 

a quem a autoridade de saúde ou profissionais de saúde determinassem vigilância ativa, 

deveriam ficar em confinamento obrigatório. Esta situação levou ao encerramento 

temporário dos serviços da Associação do Porto de Paralisia Cerebral – instituição na qual 

seria realizada a recolha de dados para o estudo inicialmente previsto –, impedindo a 

concretização da segunda fase do estudo.  
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Neste contexto, toda a vida no país ficou subitamente condicionada e profundamente 

alterada a todos os níveis, conduzindo ao final abrupto de aulas presenciais em todas as 

instituições de ensino, o que, por sua vez, levou a que fossem adotadas medidas para 

realização de ensino à distância. Simultaneamente, foi adotado o teletrabalho por todas as 

entidades cujos serviços presenciais não fossem indispensáveis. Esta nova realidade 

quotidiana, por um lado, impediu o prosseguimento das entrevistas com utentes da 

Associação do Porto de Paralisia Cerebral e, por outro, incutiu alguma curiosidade 

relativamente à participação das crianças sob estas condições. Perante as circunstâncias, 

planeou-se o presente estudo, estabelecendo-se como principal objetivo do mesmo a 

caracterização da participação de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e o 1º CEB, 

durante o período em que se encontravam em dever geral de recolhimento domiciliário e, 

portanto, na maioria dos casos, em confinamento.  

Face a esta situação e para se proceder à recolha de dados, foi desenvolvido um 

questionário online como instrumento. Este questionário teve como destinatários os 

principais cuidadores das crianças a frequentar os Ciclos de Estudo mencionados e baseou-

se nas questões para cuidadores do Picture My Participation! (Imms et al., 2014), com 

exceção daquelas referentes à participação em comunidade, uma vez que esta, por imposição 

legal, não poderia ocorrer. Posteriormente, e mediante autorização prévia dos cuidadores 

respondentes, aplicaram-se as mesmas questões do Picture My Participation! (Imms et al., 

2014) às crianças, no formato de entrevista virtual e com recurso às imagens do instrumento, 

utilizando para o efeito a aplicação Zoom. Esta segunda fase do estudo pretendeu aferir a 

perceção de participação das crianças através sua própria perspetiva e compará-la com a 

perceção dos seus cuidadores, uma vez que as avaliações da participação realizadas pelos 

principais cuidadores das crianças nem sempre coincidem com as autoavaliações feitas pelas 

próprias crianças (Huus et al., 2015; citado em Participation for children with disability, 

s.d.). 

No que respeita à estrutura do presente trabalho, este divide-se em  5 secções 

essenciais: um enquadramento teórico, no qual é explorado o conceito de Participação e 

apresentado o instrumento Picture My Participation! (Imms et al., 2014), que serviu de base 

à construção do questionário online; uma segunda secção dedicada à explicitação da 

metodologia utilizada; uma terceira secção, na qual se procede à apresentação dos resultados 

do estudo; uma quarta secção dedicada à discussão dos resultados; e, por fim, uma quinta 

secção onde se apresentam as principais conclusões deste trabalho de investigação. 
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1. Enquadramento Teórico 

 

 

1.1. Modelos de desenvolvimento 

Uma perspetiva desenvolvimental corresponde a um modo de entender os 

comportametos individuais, com base nos processos de mudança que ocorrem nos 

pensamentos, sentimentos e ações ao longo do tempo (Salkind, 2006).  

O desenvolvimento humano começou por ser explicado com base em perspetivas 

lineares que propunham que este seria resultado direto de Nature, isto é, das características 

intrínsecas dos indivíduos, ou de Nurture, ou seja, das características dos seus ambientes e 

experiências. Ao longo do tempo, verificou-se a existência de uma alternância na 

predominância da abordagem sob a perspetiva de Nature ou de Nurture nas diversas eras 

históricas (Sameroff, 2010).  

Contudo, esta explicação unidirecional e determinista do desenvolvimento humano 

mostrou-se redutora, uma vez que indivíduo e ambiente, hereditariedade e meio, estão 

presentes em todo e qualquer comportamento e são necessários à existência humana, 

influenciando-se mutuamente (Anastadi, 1958; citado em Grande, 2013). Surge, então, a 

necessidade de esbater a dicotomia Nature-Nurture, adotando-se modelos não lineares de 

desenvolvimento, que expliquem este fenómeno com base numa interligação entre estas duas 

componentes (Sameroff, 2010).  

A perspetiva transacional proposta por Sameroff (2010), tendo por base o modelo 

ecológico de Bronfenbrenner (1979), veio destacar a dialética existente entre o que é 

biológico e genético e o que é contextual. O autor considera sistemas dinâmicos multinível, 

referindo quatro modelos de mudança que permitem a compreensão do desenvolvimento 

humano: o modelo da mudança pessoal, que permite compreender as mudanças do indivíduo 

ao longo da sua vida; o modelo da mudança contextual, que permite perceber as variadas 

fontes de experiência que potenciam ou inibem o desenvolvimento do indivíduo; o modelo 

da mudança regulatória, que permite entender a interação dinâmica entre pessoa e contexto; 

e o modelo da mudança representacional, que permite compreender a codificação das 

experiências e a formação de representações cognitivas das mesmas. Segundo esta 

perspetiva, apenas considerando os quatro modelos se pode compreender a o 

desenvolvimento na sua complexidade. 

Com o surgimento das perspetivas ecológicas e transacionais do desenvolvimento, e 

assumindo uma visão biopsicossocial e multidimensional na compreensão do mesmo, torna-
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se necessário não só estudar o indivíduo, mas também os ambientes em que este se insere, 

bem como as interações recíprocas entre ambos. Neste sentido, e sendo a participação da 

criança nos contextos de vida diária um mediador de desenvolvimento (Grande, 2013), 

salienta-se a relevância do estudo da mesma, bem como dos fatores que a podem influenciar, 

promovendo-a ou inibindo-a. Estes fatores podem ser de natureza intrínseca ou extrínseca, 

pelo que variáveis da criança e as variáveis do meio físico e social podem constituir fatores 

que facilitem ou dificultem a participação.   

 
1.2. A participação como elemento fulcral de inclusão e desenvolvimento 

A inclusão constituiu-se como um direito universal a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em 1948 (Grande, 2013), e as suas diversas definições enfatizam a 

participação como fator fundamental para a sua existência (Falkmer, 2012; citado em 

Participation for children with disability, s.d.).  

A participação, por sua vez, é um conceito que tem vindo a ser sistematicamente 

discutido na literatura ao longo dos últimos anos, com o objetivo de atingir uma definição 

suficientemente ampla e consensual (Imms & Green, 2020). Apesar das dificuldades na sua 

definição, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde (CIF) da Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2001) propôs que a participação se definisse como envolvimento 

em situações de vida reais. Numa revisão de 36 estudos, Correia e colaboradores (2019) 

contribuíram para complementar esta definição de participação, identificando quatro bases 

conceptuais utilizadas pelos na literatura para descrever a participação. A maioria dos 

estudos refere-a como ‘ter competência e agência’, isto é, referem as crianças como capazes 

de utilizar os seus direitos de participação, empregando os recursos disponíveis na co-

construção de relações e na tomada de decisão. Também vários estudos presentes nesta 

revisão, com base em disposições legais derivadas da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Crianças (UNICEF, 1989), referem a participação como ‘o sentido de ter 

uma voz e ser ouvida’, isto é, como a liberdade de ter uma opinião que possa ser expressa, 

ouvida, respeitada e tida em consideração. Foram também identificados na referida revisão, 

diversos estudos que encaram a participação como ‘uma base para a existência de uma 

sociedade democrática’, enfatizando o facto de as crianças serem cidadãs democraticamente 

ativas, que aprendem a defender os seus interesses e a assumir responsabilidades. Por último, 

alguns dos estudos mencionados por Correia e colaboradores (2019) definem a participação 

como ‘o direito ao envolvimento numa situação de vida’ traduzindo-se, na prática, no 

envolvimento da criança ou do adolescente no planeamento de atividades quotidianas, na 
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pertença ao grupo e no sentimento de inclusão na resolução de problemas. Apesar de 

explicados separadamente, estes quatro paradigmas nem sempre são utilizados pelos autores 

e investigadores de forma independente, podendo ser sobrepostos e utilizados 

simultaneamente (Correia et al., 2019). 

A participação pode e tem vindo a ser operacionalizada em duas grandes dimensões: 

frequência e envolvimento (Björck-Åkesson, Granlund & Simeonsson, 2005; citado em 

Maxwell & Granlund, 2011). A divisão do conceito de participação nestas duas dimensões 

essenciais é crucial para que exista uma maior compreensão das experiências dos sujeitos e 

do efeito das intervenções realizadas junto dos mesmos (Imms & Green, 2020).  

Por frequência entende-se o tempo despendido pelas crianças na realização de 

atividades em contextos naturais de vida (Granlund, 2013; Imms & Granlund, 2014; Imms 

et al., 2017), sendo, portanto, um fenómeno objetivo e que pode ser medido facilmente 

através de ferramentas como dispositivos de medição de tempo, diários, questionários, 

observação e medidas de relato do próprio sujeito ou de pessoas próximas a ele (Imms & 

Green, 2020). Uma vez que o envolvimento só pode ocorrer quando exista frequência das 

atividades (Granlund, 2013; Imms & Granlund, 2014; Imms et al., 2017), a frequência 

constitui-se como um pré-requisito para o envolvimento.  

O envolvimento inclui fatores de natureza intrínseca como a motivação, o afeto, as 

preferências e o sentido de self (Granlund, 2013; King, 2013; Imms et al., 2017). Esta 

dimensão relaciona-se com o sentido de bem-estar e com sentimentos de presença e conforto 

nas atividades e contextos, podendo existir em todas as crianças, independentemente da sua 

idade ou nível de desenvolvimento (Granlund, 2013; Sjöman et al., 2016) e contribuir de 

forma essencial para a sua aprendizagem e desenvolvimento (Participation for children with 

disability, s.d.). Por constituir um fenómeno mais complexo do que a frequência e incluir 

dimensões subjetivas da experiência, o envolvimento pode não ser tão facilmente observável 

e mensurável (Imms & Green, 2020). 

Além de referir a participação como um fenómeno multidimensional, a literatura 

enfatiza diversos fatores que a influenciam. Entre eles, encontram-se as já mencionadas 

características do próprio sujeito, mas também as características do meio em que este realiza 

as atividades (CIF; OMS, 2001; Tonkin et al., 2014; OMS, 2007). Diversos estudos destacam 

particularmente o papel dos fatores ambientais e contextuais na participação de crianças em 

idade pré-escolar e escolar (Anaby et al., 2014; Albrecht & Khetani, 2016; Guichard & 

Grande, 2017; Di Marino et al., 2018; citados em Guichard & Grande, 2018). Estes fatores 

podem constituir-se como facilitadores ou barreiras à participação das crianças, consoante 
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facilitem e promovam a participação ou a dificultem e, eventualmente, a inibam, 

respetivamente (OMS, 2007). Sob uma perspetiva transacional, a abordagem à participação 

além de considerar os fatores intrínsecos e ambientais, enfatiza também as influências 

recíprocas e a natureza da relação estabelecida entre eles, transportando o foco da 

investigação e da intervenção do indivíduo e das suas capacidades para o ambiente e para as 

oportunidades oferecidas pelo mesmo, bem como para as interações dinâmicas que se 

estabelecem entre o indivíduo e o meio (Imms & Green, 2020; Coelho, 2019).  

Além dos fatores que exercem influência sobre a participação, Dumitru (2017) 

reconhece ainda a existência de preditores diretos e indiretos da participação, que a 

impulsionam nas crianças. Entre os preditores diretos encontram-se: as capacidades 

funcionais da própria criança, a participação da família em atividades sociais e recreacionais, 

os valores familiares relativamente a atividades intelectuais e culturais e, ainda, as 

preferências da criança relativamente às atividades. Os preditores indiretos incluem as 

perceções parentais relativamente a barreiras ambientais, a coesão familiar e a existência de 

relações de suporte entre a criança e a sua família.  

A literatura existente sobre esta temática destaca diversos propósitos da participação 

na sociedade. Especificamente no caso das crianças, Sinclair e Frankin (2000; citado em 

Thomas, 2007) sumarizam estes propósitos da seguinte forma: defesa dos direitos das 

crianças e a sua proteção; cumprimento de responsabilidades legais, melhoria dos serviços 

e da democracia; melhoria das competências e da autoestima das crianças, promovendo o 

seu empoderamento. A esta lista, Matthews (2003; citado em Thomas, 2007) acrescentou: a 

promoção da educação para a cidadania; a integração dos jovens na sociedade; o 

fortalecimento do estatuto dos jovens em relação aos adultos; e o bem estar social e sentido 

de inclusão.  

Para além dos já referidos impactos positivos para a sociedade, identificam-se 

diversos benefícios da participação para as próprias crianças, entre eles: desenvolvimento de 

competências e aptidões (Almqvist, 2006; Simeonsson et al., 2001), bem-estar e autoestima 

(Save the Children, 2010), níveis mais elevados de independência e uma maior inclusão 

social, sobretudo no caso de pessoas com incapacidades (Simeonsson et al., 2001), e o 

desenvolvimento de relações de autodeterminação e de sentido para a vida (Larson, 2000; 

King, 2004; citados em Liao et al., 2019). Todos estes fatores levam a que se considere que  

a participação de crianças em atividades desenvolvidas em ambientes apoiantes promove o 

desenvolvimento positivo de saúde e de capacidades (National Research Council and 
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Institute of Medicine, 2000; citado em Kethani et al., 2020) e desempenha um papel essencial 

no sentido de pertença aos contextos (McManus, Corcoran, & Perry, 2008). 

Tendo em conta que a participação consiste num direito universal e aporta diversos 

benefícios quer para os indivíduos em si quer para a sociedade em geral torna-se necessária 

a criação de um enquadramento legal que a garanta para todas as crianças. No contexto 

português, a publicação do o Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, com base na estrutura 

teórica da Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde para Crianças e Jovens 

(CIF-CJ; OMS, 2007), pretendeu maximizar a participação de todas as crianças no contexto 

educativo e promover uma escola inclusiva que garantisse a individualização e 

personalização de estratégias educativas como meio de resposta à diversidade. Esta 

legislação previa que as necessidades educativas de cada aluno fossem trabalhadas no grupo 

ou turma, recorrendo-se a apoios especializados apenas quando a gestão da diversidade se 

mostrasse inviável. No caso de alunos com Necessidades Educativas Especiais, era requerida 

a elaboração de um Programa Educativo Individualizado, que deveria incluir um perfil 

funcional com informação relevante sobre as condições de saúde do estudante (funções 

corporais e estruturais), e informações sobre a sua participação quotidiana,  bem como 

barreiras e facilitadores ambientais à mesma. 

Mais recentemente, este documento foi substituído pelo Decreto-Lei nº 54/2018, de 

6 de julho, que veio reafirmar a priorização da inclusão social plena de todos os alunos. Para 

o efeito, é, entre outros aspetos, incentivada a flexibilização das estratégias educativas e 

proposta a adoção de medidas de suporte à aprendizagem, divididas em três níveis de 

intervenção: medidas universais - respostas educativas adequadas a todos os alunos, com o 

objetivo de promover a sua participação e potenciar as suas aprendizagens; medidas seletivas 

- aplicáveis somente aos alunos cujas necessidades não sejam supridas pela aplicação das 

medidas universais; e medidas adicionais, que se destinam a um grupo ainda mais restrito 

de alunos, uma vez que só deverão ser aplicadas nos casos em que as medidas universais e 

as medidas seletivas não se tenham revelado suficientes para melhorar a participação e a 

aprendizagem desses alunos. Estas medidas podem e devem ser reajustadas ao longo do 

tempo, estando  assim subjacente à sua implementação a existência de um acompanhamento 

e monitorização sistemáticos das intervenções. 

A legislação portuguesa afasta, deste modo, a conceção de diagnóstico e a 

categorização previamente a uma intervenção e pretende incluir, no limiar do possível, todos 

os alunos nas atividades de sala de aula regular, promovendo a adoção de metodologias que 
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permitam a participação e inclusão plenas de todas as crianças, bem como o sucesso 

educativo.  

Para que a intervenção seja bem sucedida e as medidas implementadas sejam 

eficazes, é necessária a existência de investigação contextualizada sobre a temática da 

partipação, nomeadamente através da identificação de padrões de frequência e envolvimento 

em diversas atividades de determinado grupo ou população (Imms & Green, 2020) e das 

barreiras e facilitadores que, respetivamente, promovem ou inibem a participação dos 

indivíduos (King, 2013). 

 
1.3. O Picture My Participation! 

O Picture My Participation! (Imms et al., 2014) é um instrumento destinado a 

crianças e jovens com incapacidade, com idades compreendidas entre os 5 e os 21 anos e 

provenientes de países baixo e médio rendimento. Este instrumento pretende analisar a 

perspetiva destas crianças acerca da sua inclusão e participação em atividades quotidianas 

em casa, na escola e na comunidade. 

A sua base teórica assenta na CIF-CJ (OMS, 2007), que permite classificar o 

funcionamento das crianças, colocando o foco na sua participação em atividades diárias e 

em fatores contextuais. De facto, e em acordo com o modelo conceptual proposto pela CIF-

CJ (OMS, 2007), o Picture My Participation! (Imms et al., 2014)  pretende caracterizar a 

participação de crianças e jovens com incapacidade nos seus diversos contextos, 

operacionalizando esta participação nas duas dimensões principais identificadas pela 

literatura – frequência e envolvimento – e identificando os fatores contextuais que a 

influenciam positivamente (facilitadores) e negativamente (barreiras). No Picture My 

Participation! (Imms et al., 2014) , os fatores que influenciam a participação são agrupados 

em cinco categorias – ‘Produtos e tecnologia’, ‘Ambiente natural e alterações humanas ao 

ambiente’, ‘Apoio e relações’, ‘Atitudes’ e ‘Serviços, sistemas e políticas’ – refletindo, desta 

forma, os fatores ambientais físicos, sociais e atitudinais propostos pela CIF-CJ (OMS, 

2007). Além disso, o instrumento pretende guiar uma futura intervenção na participação, 

com base nas prioridades definidas pelas crianças/jovens e respetivas famílias, auscultanto 

para isso as suas prioridades. 

Em termos estruturais, o Picture My Participation! (Imms et al., 2014)  encontra-se 

dividido em duas versões distintas, sendo uma delas destinada às crianças/jovens e a outra 

aos seus principais cuidadores.  
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A versão destinada aos cuidadores deve ser respondida autonomamente por estes, 

podendo, no entanto, recorrer-se ao auxílio de um administrados caso se verifique a 

existência de alguma incapacidade que o justifique. Esta versão poderá não ser aplicada no 

caso de jovens com idade mais avançada. Esta secção do instrumento contém: questões 

sociodemográficas acerca da criança/jovem; o Questionário das Dez Questões – ferramenta 

que visa aferir o nível e a natureza das possíveis incapacidades das crianças/jovens (Durkin 

et al., 1995; citado em Arvidsson et al., 2020); uma escala de frequência de participação em 

20 atividades quotidianas (com a opção de acrescentar quaisquer outras atividades que sejam 

realizadas pela criança/jovem em questão); uma escala de envolvimento relativa às 

atividades em que a criança/jovem participa; uma secção de priorização das atividades mais 

importantes para a criança/jovem; e uma secção destinada à identificação das barreiras e dos 

facilitadores da participação das crianças/jovens nessas mesmas atividades.  

A versão do Picture My Participation! (Imms et al., 2014) destinada a aferir a 

perceção das crianças/jovens relativamente à sua própria participação em atividades do dia-

a-dia compõe-se da mesma escala de frequência de participação em 20 atividades 

quotidianas (com a opção de acrescentar quaisquer outras atividades que sejam realizadas 

pela criança em questão), da escala de envolvimento nas atividades realizadas, da secção 

destinada à priorização de atividades e da secção destinada à identificação de barreiras e 

facilitadores da participação das crianças/jovens nas atividades mencionadas como mais 

importantes. A secção do instrumento destinada a crianças e jovens deve ser administrada 

sob a forma de entrevista semiestruturada com suporte de imagens, com o objetivo de 

ultrapassar eventuais dificuldades de compreensão e comunicação verbal que existam por 

parte das mesmas (Bailey et al., 2014). 

O Picture My Participation! (Imms et al., 2014) surgiu da necessidade de colmatar a 

escassez de medidas de autorrelato validadas para populações com algum tipo de 

incapacidade (Adair et al., 2018; Correia et al., 2019), que tem vindo a conduzir à recolha 

de informações acerca da participação das crianças junto de terceiros, tais como membros 

da sua família e  professores (Connors & Stalker, 2007; citado em Cologon et al., 2019; 

Correia et al., 2019), e cuja perspetiva nem sempre é coincidente com a da própria criança 

(Liao et al., 2019). 

Na realidade, a obtenção de informações através de medidas de autorrelato, junto de 

crianças e jovens com incapacidades, apesar de poder apresentar algumas desvantagens – 

como a dificuldade de compreensão das questões, dificuldade em recordar eventos passados 

ou o enviesamento de respostas por desejabilidade social –, tem sido evidenciada pela 
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literatura como sendo necessária para estas populações se possam exprimir e explicitar as 

suas perceções quotidianas e, consequentemente alterar a sua própria situação social (Irwin 

& Johnson, 2005; citado em Andersson & Berger, 2016). Estes aspetos mais subjetivos 

relativamente à importância que cada sujeito confere a determinadas situações de vida e à 

sua participação nas mesmas devem ser considerados (Coster & Kethani, 2008) e são 

potencialmente mais válidos do que informações recolhidas junto de terceiros, uma vez que 

espelham a vivência pessoal narrada na primeira pessoa (Participation for children with 

disability, s.d.).  

Por se tratar de um instrumento recente, o Picture My Participation! (Imms et al., 

2014) carece ainda de alguma investigação relativamente às suas qualidades psicométricas. 

No entanto, importa referir que foi já estabelecida a validade de conteúdo numa amostra de 

149 crianças, com e sem incapacidades intelectuais, na África do Sul (n = 122) e na Suécia 

(n = 37) e que todos os itens do instrumento foram avaliados como importantes pelas 

crianças entrevistadas em ambos os países (Liao et al., 2019). Estes resultados são 

particularmente relevantes por nos indicarem que o instrumento mede exactamente as 

variáveis que se propõe medir e que estas são relevantes para crianças com e sem 

incapacidade de países com alto rendimento e de países com baixo rendimento, ou seja, para 

um universo mais alargado do que aquele a que o instrumento inicialmente se propôs. 
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2. Método 

 

 

2.1. Objetivos e Questões de Investigação 

O presente trabalho de investigação pretendeu compreender a participação de 

crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e o 1º CEB, enquanto estas se encontravam em 

dever de recolhimento domiciliário em virtude da pandemia Covid-19 e, portanto, a realizar 

as suas atividades quotidianas a partir casa. 

Para se alcançar este objetivo principal, realizaram-se dois estudos: o Estudo 1, que 

pretendeu a caracterização da participação das crianças durante o período de confinamento, 

de acordo com os seus principais cuidadores; e o Estudo 2, que teve como objetivos auscultar 

as crianças relativamente à sua própria participação neste período e, ainda, comparar as 

perspetivas das crianças e dos seus cuidadores.  

Por este motivo, as questões de investigação do presente trabalho dividiram-se de 

acordo com os objetivos gerais dos dois estudos realizados. 

 
2.1.1. Questões de Investigação – Estudo 1 

1. Em que atividades as crianças participaram com maior frequência durante o 

período de dever geral de recolhimento domiciliário, de acordo com os seus 

cuidadores?  

2. Em que medida o grupo de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e o grupo 

de crianças a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico diferiram na participação 

(frequência e envolvimento) durante o período de dever geral de recolhimento 

domiciliário? 

3. Que atividades os cuidadores das crianças consideraram mais importantes, durante 

o período de dever geral de recolhimento domiciliário?  

4. Quão frequentemente participaram as crianças nas atividades classificadas como 

mais importantes pelos seus principais cuidadores, enquanto se encontravam em 

dever geral de recolhimento domiciliário?  

5. Qual o nível de envolvimento das crianças nas atividades que os seus principais 

cuidadores classificaram como sendo mais importantes, durante o período de dever 

geral de recolhimento domiciliário?  

6. Quais os fatores identificados pelos cuidadores que promoveram ou inibiram a 

participação das crianças em recolhimento domiciliário?  
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7. As atividades priorizadas pelos principais cuidadores de crianças a frequentar o 

Ensino Pré-Escolar e pelos principais cuidadores de crianças a frequentar o 1º Ciclo 

do Ensino Básico diferiram entre si?  

 
2.1.2. Questões de Investigação – Estudo 2 

1. Como percecionaram as crianças a sua própria participação em termos de 

frequência e de envolvimento durante o período de dever geral de recolhimento 

domiciliário?  

2. As crianças e cuidadores tiveram a mesma perceção dos níveis de frequência e 

envolvimento na participação durante o período de dever geral de recolhimento 

domiciliário?  

3. As crianças e os seus principais cuidadores priorizaram a participação nas mesmas 

atividades durante o período de dever geral de recolhimento domiciliário?  

4. As crianças e os seus principais cuidadores identificaram as mesmas barreiras e os 

mesmos facilitadores relativamente à participação das crianças no período de dever 

geral de recolhimento domiciliário? 

 
2.2. Preparação do instrumento de recolha 

Para que se pudesse desenvolver o questionário online para recolha de dados junto 

dos principais cuidadores das crianças (Estudo 1) e proceder à aplicação da versão para 

crianças e jovens do Picture My Participation! (Imms et al., 2014) sob o formato de 

entrevista online (Estudo 2), foi necessária uma preparação prévia deste instrumento. 

Especificamente, foi preciso realizar uma fase de tradução e adaptação cultural do mesmo, 

uma vez que estes processos constituem etapas essenciais na tradução de instrumentos e 

escalas (Pinto, 2014). 

Assim, procedeu-se à tradução do Picture My Participation! (Imms et al., 2014) da 

Língua Inglesa para a Língua Portuguesa (português europeu). Esta tradução foi realizada 

utilizando o método “apenas para a frente com testagem” (Maneesriwongul & Dixon, 2004). 

Para tal, duas investigadoras traduziram simultaneamente o instrumento e, posteriormente, 

discutiram as versões obtidas, analisando as diferenças e discutindo-as até alcançarem 

consenso. Seguidamente, a versão traduzida do Picture My Participation! (Imms et al., 

2014) foi pilotada, sendo para esse efeito aplicada em formato de entrevista guiada a uma 

criança de 11 anos sem qualquer tipo de incapacidade ou Necessidades Educativas Especiais 

e a 7 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos, diagnosticados 
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com paralisia cerebral. Esta pilotagem pretendeu garantir a compreensão do instrumento por 

parte de crianças com desenvolvimento típico e atípico inseridas no contexto português, 

tendo sido realizados alguns ajustes linguísticos que potenciaram essa mesma compreensão. 

Também a versão para cuidadores do instrumento foi testada através da sua aplicação 

acompanhada a quatro cuidadores que se disponibilizaram para esse efeito, não tendo sido 

identificada qualquer necessidade de alteração das questões colocadas nesta versão.  

 
2.3. Estudo 1  

 
2.3.1. Procedimentos de recolha de dados 

O Estudo 1 teve como objetivo global a caracterização da participação de crianças a 

frequentar o Ensino Pré-Escolar e o 1º CEB durante o período de dever geral de recolhimento 

domiciliário, de acordo com os seus principais cuidadores.  

Para se obterem os dados pretendidos, utilizou-se como instrumento de recolha um 

questionário online (Anexo A), desenvolvido com base na versão para cuidadores do Picture 

My Participation! (Imms et al., 2014), recorrendo-se à plataforma GoogleForms para a sua 

publicação. Como mencionado, o questionário teve por base a organização proposta pelo 

Picture My Participation! (Imms et al., 2014) e, por esse motivo, englobou perguntas que 

permitiram a recolha de informação relativamente aos dados sociodemográficos das crianças 

e respetivo agregado familiar, à condição de saúde das crianças, aos seus níveis de 

participação durante o período de dever geral de recolhimento domiciliário em termos de 

frequência e envolvimento, à identificação de barreiras e facilitadores que, respetivamente, 

inibiram ou promoveram a participação das crianças neste período, e à priorização de 

atividades, através da escolha das três atividades que os cuidadores consideraram mais 

importante que as crianças tivessem realizado neste período. Pela especificidade do contexto 

de pandemia que se pretendeu estudar, acrescentaram-se algumas questões 

sociodemográficas precisamente relacionadas com esta situação e retiraram-se as questões 

do instrumento que se relacionavam com a realização de atividades na comunidade, uma vez 

que estas estavam suspensas. Optou-se também por não se utilizar a questão relativa às 

atividades espirituais presente no Picture My Participation! (Imms et al., 2014) devido à 

necessidade de esclarecimento adicional verificada durante o período de pilotagem do 

instrumento. 

Para a divulgação do questionário, foi utilizada a metodologia de amostragem em 

bola de neve, que se constitui como um processo de formação de amostra não probabilístico, 
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realizado em rede, no qual os contactos iniciais realizam novos contactos e assim 

sucessivamente, até o processo de seleção de participantes estar terminado (Vinuto, 2014). 

Deste modo, estabeleceram-se os contactos iniciais através de telemóvel e da partilha nas 

redes sociais como meio de divulgação, incentivando-se ao preenchimento do questionário 

pelos cuidadores de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e o 1º CEB e à partilha do 

mesmo junto de participantes elegíveis. Este processo teve a duração de um mês, tendo sido 

disponibilizado o questionário no dia 27 de junho de 2020 e fechado o processo de recolha 

de dados no dia 27 de julho do mesmo ano. 

 
2.3.2. Procedimentos de análise de dados 

O Estudo 1 englobou uma análise quantitativa dos dados sociodemográficos e da 

caracterização da participação em termos de frequência e envolvimento, e uma análise de 

carácter qualitativo das respostas dos cuidadores relativamente à identificação de barreiras 

e facilitadores da participação e à priorização de atividades.  

Para recolher os dados quantitativos relativamente à participação, a frequência de 

participação das crianças nas atividades foi caracterizada pelos cuidadores numa escala de 1 

a 4, correspondendo 1 a Sempre, 2  Às vezes, 3 a Raramente e 4 a Nunca (α = .753), e o 

envolvimento durante a participação numa escala de 1 a 3, sendo que 1 correspondeu a Muito 

envolvida, 2 correspondeu a Algo envolvida e 3 correspondeu a Minimamente Envolvida (α 

= .929). Para análise dos destes dados recorreu-se ao programa IBM SPSS Statistics (versão 

26, para Windows), que permitiu a realização de diversos procedimentos estatísticos.  

Realizou-se, então, uma análise descritiva da participação das crianças e Testes t para 

amostras independentes, com o objetivo de efetuar comparações entre grupos (Crianças a 

frequentar o Ensino Pré-Escolar vs. Crianças a frequentar o 1º CEB; Raparigas vs. Rapazes). 

Posteriormente avaliou-se o tamanho do efeito, através do cálculo do valor do d de Cohen 

(Espirito Santo & Daniel, 2015). Os valores obtidos foram interpretados com base nos 

critérios propostos por Cohen (1988): se .20 < | d | < .40, o tamanho do efeito foi considerado 

pequeno; se .40 ≤ | d | < .70, considerou-se um tamanho do efeito moderado; e se | d | ≥ .70 

o tamanho do efeito foi considerado grande. 

Recorreu-se ainda ao Teste U de Mann-Whitney para que fosse possível fazer uma 

comparação entre a participação do grupo de crianças a frequentar o 1º CEB com 

dificuldades de aprendizagem (n = 12) e o grupo de crianças a frequentar o 1º CEB sem 

dificuldades de aprendizagem (n = 108). Seguidamente calculou-se o tamanho do efeito, 

através da transformação dos valores Z obtidos em valores r (Wilkinson & Task Force on 
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Statistical Inference, American Psychological Association Board of Scientific Affairs, 

1999). Os valores obtidos foram interpretados com base nos critérios propostos por Cohen 

(1988): um r de .10 foi considerado pequeno e revelou uma associação fraca, um r de .30 foi 

considerado médio e revelou uma associação moderada e um r de .50 foi interpretado como 

grande, tendo revelado uma associação forte.  

Uma vez que a secção do questionário destinada à identificação de barreiras e 

facilitadores da participação das crianças neste período era de resposta aberta, realizou-se 

uma análise de conteúdo das respostas escritas pelos participantes, um método que 

possibilita ao investigador testar questões teóricas e melhorar a compreensão dos dados 

obtidos (Elo & Kyngäs, 2007). Para o efeito, as respostas foram colocadas numa folha Excel 

e duas investigadoras codificaram isoladamente 20% das respostas, obtendo um nível de 

acordo superior a 90% e, portanto, elevado (Castro-Kemo, Palikara, & Grande, 2019). De 

forma a resolver as diferenças de categorização, as duas investigadoras realizaram uma 

discussão posterior acerca das mesmas. As restantes respostas foram codificadas em 

conjunto. Após a categorização das respostas relativas às barreiras e facilitadores, o 

procedimento de análise baseou-se na contabilização das respostas. Este método foi também 

utilizado para a análise das respostas relativas à priorização de atividades.  

 
2.3.3. Caracterização da amostra 

Dos 176 respondentes ao questionário, um foi excluído, uma vez que o estudo tinha 

como população alvo os cuidadores das crianças e o respondente em questão era um 

adolescente que não frequentava os níveis de ensino pretendidos e que respondeu acerca da 

sua própria participação. Assim, participaram no estudo 175 cuidadores, caracterizando a 

participação de 189 crianças (69 a frequentar o Ensino Pré-Escolar e 120 a frequentar o 1º 

CEB). Salientamos que alguns cuidadores caracterizaram a participação de uma criança. 

No que respeita à caracterização da amostra, os 175 cuidadores tinham idades 

compreendidas entre os 18 e os 66 anos (M = 39.57, DP = 6.43, Omissos = 7). Destes, 159 

eram do sexo feminino e 16 do sexo masculino. No que respeita à sua relação com a criança 

os cuidadores respondentes foram, por ordem decrescente de frequência, Mães (n = 152), 

Pais (n = 15), Irmãs (n = 5), Avó (n = 1), Avô (n = 1) e Tia (n = 1). Relativamente à situação 

laboral no período de Estado de Emergência, os cuidadores mantiveram-se empregados sem 

alterações (n = 38), empregados em teletrabalho (n = 70), em regime de lay-off (n = 22), em 

regime de apoio excecional à família (n = 14), desempregados (n = 14), reformados (n = 1) 

ou noutra situação laboral (n = 16). Reltativamente às habilitações literárias, 25 cuidadores 
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possuíam o 9º ano de escolaridade ou inferior, 33 o 12º ano, 96 a licenciatura, 20 o mestrado 

e 11 o doutoramento. 

Passando agora a caracterizar as crianças sobre as quais os cuidadores responderam, 

69 frequentavam o Ensino Pré-Escolar e 120 frequentavam o 1º CEB. 

 As 69 crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar tinham idades compreendidas entre 

os 3 e os 5 anos (M = 4.42, DP = .579), sendo 29 raparigas e 40 rapazes. Destas 69 crianças, 

uma tem uma dificuldade de aprendizagem ligeira outra uma dificuldade de aprendizagem 

moderada. As outras crianças não possuem dificuldades de aprendizagem. 

No que respeita às 120 crianças a frequentar o 1º CEB, estas têm idades 

compreendidas entre os 5 e os 10 anos (M = 7.90, DP = 1.205), 50 são raparigas e 70 são 

rapazes. A amostra constitui-se por 33 crianças a frequentar o 1º ano de escolaridade, 24 a 

frequentar o 2º ano, 44 a frequentar o 3º ano e 19 a frequentar o 4º ano. Neste grupo existem 

9 crianças que possuem uma dificuldade de aprendizagem ligeira, 2 que apresentam uma 

dificuldade de aprendizagem moderada e 1 com uma dificuldade de aprendizagem severa. 

As restantes 108 crianças não apresentam dificuldades de aprendizagem. 

 

2.4. Estudo 2 

 
2.4.1. Procedimentos de recolha de dados 

O Estudo 2 pretendeu a caracterização da participação de crianças a frequentar o 

Ensino Pré-Escolar e o 1º CEB, de acordo com a sua próprias perspetiva, e a comparação de 

perceções de participação entre os cuidadores e as crianças. 

Neste segundo estudo a amostra foi obtida de forma não aleatória e pretendeu-se a 

seleção de participantes acessíveis, tratando-se por isso de uma amostragem por 

conveniência (Freitag, 2018). Para este efeito, solicitou-se aos cuidadores respondentes ao 

questionário do Estudo 1 que autorizassem a participação da(s) criança(s) a seu encargo 

nesta segunda fase do estudo, explicando-se os objetivos e procedimentos do mesmo. 

No que respeita à recolha de dados propriamente dita, esta consistiu na aplicação da 

versão para crianças e jovens do Picture My Participation! (Imms et al., 2014), à exceção 

das questões previamente mencionadas, sob o formato de entrevista guiada com suporte de 

imagens, a crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e o 1º CEB. Devido à pandemia 

Covid-19, esta entrevista não foi realizada de forma presencial, recorrendo-se para este efeito 

à aplicação Zoom, que permitiu a recolha de dados à distância e em tempo real. Durante a 

realização das entrevistas não foi gravado qualquer registo de som ou imagem das crianças, 
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limitando-se a entrevistadora a escrever as respostas na folha de registo apropriada. 

 
2.4.2. Procedimentos de análise de dados 

Uma vez que apenas três cuidadores e respetivos educandos se disponibilizaram para 

a realização de entrevistas online, optou-se por utilizar uma metodologia de estudo de caso 

múltiplo, numa perspetiva exploratória (Ventura, 2007).  

 Neste sentido, cada entrevista foi analisada individualmente e as respostas das 

crianças comparadas com as respostas dos seus cuidadores. 

 
2.4.3. Caracterização da amostra 

A amostra do Estudo 2 foi constituída por três participantes. O Participante 1 foi uma 

criança do sexo masculino, de 8 anos, a frequentar o 2º ano do 1º CEB (Ensino público). O 

Participante 2 foi uma criança do sexo feminino, com 4 anos e a frequentar o Ensino Pré-

Escolar (Ensino público). O Participante 3 foi uma criança do sexo masculino, de 5 anos e a 

frequentar o Ensino Pré-Escolar (Ensino Privado). 

 
2.5. Considerações éticas 

Previamente à recolha de dados através do questionário online, foi disponibilizado 

um consentimento informado (Anexo B) no qual constou a identificação da investigadora, a 

instituição na qual se realizou a pesquisa, o propósito da investigação, o tipo de atividade a 

realizar, a garantia de confidencialidade do participante, bem como a possibilidade de 

desistência de participação a qualquer momento e sem prejuízo associado e ainda a 

disponibilização de um nome e contacto ao qual os participantes pudessem recorrer em caso 

de surgimento de alguma dúvida (Sarantakos, 2005; citado em Creswell, 2009). Apenas após 

a leitura e concordância com as informações prestadas no consentimento os participantes 

iniciaram o questionário (Creswell, 2009). 

 No fim do questionário era, então, pedido aos cuidadores que, caso desejassem que 

o/a seu/sua filho/a participasse no Estudo 2, fornecessem um contacto para que fossem 

informados acerca dos procedimentos de recolha de dados, bem como acerca dos limites da 

confidencialidade da sua participação. Nesta fase, os cuidadores foram informados que a 

entrevista dos seus educandos seria associada ao questionário por si preenchido, pelo que, 

caso aceitassem participar, os dados para este propósito não seriam analisados em conjunto. 

Foi ainda fornecida a informação de que não existiriam registos de imagem ou voz. Após 

esclarecidas quaisquer dúvidas dos cuidadores foi enviado um consentimento informado 

(Anexo C), que depois de devidamente assinado permitiu a realização das entrevistas.  
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3. Resultados 

 

 
3.1. Estudo 1 

 
3.1.1. Caracterização da participação (frequência e envolvimento) – Crianças 

a frequentar o Ensino Pré-Escolar 

Frequência 

A frequência de participação durante o período de dever de recolhimento 

domiciliário das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (n = 69) nas suas diversas 

atividades é apresentada na Tabela 1 (Anexo D). 

As atividades mais frequentadas por este grupo de crianças foram as Refeições em 

família (M = 1.09, DP = .332), Interagir com a família (M = 1.13, DP = .380) e as Rotinas 

diárias em casa para cuidado pessoal (M = 1.28, DP = .482). Já as atividades que estas 

crianças menos frequentaram foram Tomar conta da sua própria saúde (M = 3.45, DP = 

.814), Cuidar de Animais (M = 2.97, DP = 1.000) e Reunir bens necessários para a família 

(M = 2.83, DP = 1.111). 

 As atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Refeições em família, 

Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas e Aprendizagem formal na 

escola apresentaram como Moda o valor 1, o que significa que os cuidadores relataram que, 

na sua maioria, as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar realizaram sempre estas 

atividades durante o tempo em que se encontraram confinadas. Por sua vez, as atividades 

Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens necessários para a família, Cuidar de animais 

e Visitar o centro de saúde apresentam um valor modal de 4, significando que a maioria dos 

cuidadores reportaram estas atividades como não tendo sido realizadas pelas crianças a 

frequentar o Ensino Pré-Escolar durante o período de dever geral de recolhimento 

domiciliário. 

 Ainda com o objetivo de caracterizar a frequência de participação destas crianças, 

criou-se uma nova variável correspondente à média de frequência de participação, 

considerando todas as atividades, e obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 2 

(Anexo D). 

Verificou-se que as crianças apresentaram uma participação global aproximada ao 

nível “Às vezes” (M = 2.21, DP = .474; Mdn = 2.15; Moda = 2.15). 
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Envolvimento 

Seguidamente, analisaram-se os níveis de envolvimento em cada atividade das 

crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (n = 69), de acordo com a perspetiva dos seus 

principais cuidadores. Os resultados são apresentados na Tabela 3 (Anexo D). 

Verificou-se que as atividades em que os cuidadores percecionaram um maior 

envolvimento das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar durante o período de dever 

geral de recolhimento domiciliário foram Interagir com a família (M = 1.16, DP = .407), 

Refeições em família (M = 1.22, DP = .481) e Aprendizagem formal na escola (M = 1.38, 

DP = .610). Por sua vez, as atividades em que os cuidadores percecionaram menores níveis 

de envolvimento desde grupo foram Tomar conta da sua própria saúde (M = 2.46, DP = 

.576), Tomar conta de outros membros da família (M = 2.44, DP = .712) e Fazer limpezas 

em casa (M = 2.22, DP = .721). 

Realça-se também que as atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, 

Refeições em família, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas e 

Aprendizagem fornal na escola foram referidas pelos cuidadores como atividades nas quais 

a maioria das crianças deste grupo se demonstrou Muito Envolvida (Moda = 1). Pelo 

contrário, o valor modal de 3 nas atividades Tomar conta da sua própria saúde e Tomar conta 

de outros membros da família indicou que a maioria das crianças apenas se demonstrou 

Minimamente Envolvida aquando da realização destas atividades. 

 Para caracterizar o envolvimento das crianças no Ensino Pré-Escolar de um modo 

mais global, criou-se uma variável correspondente à média de envolvimento, considerando 

todas as atividades, e obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 4 (Anexo D). 

Verificou-se que os cuidadores das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar, 

consideraram que, na realização global das atividades, estas apresentaram um envolvimento 

aproximado ao nível “Algo envolvido” (M = 1.74, DP = .36; Mdn = 1.75; Moda = 2.00). 

 

3.1.2. Caracterização da participação (frequência e envolvimento) – Crianças a 

frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico 

Frequência 

Relativamente às crianças a frequentar o 1º CEB (n = 120), os resultados acerca da 

sua frequência de participação nas diversas atividades aquando do período de dever geral de 

recolhimento domiciliário, de acordo com os seus principais cuidadores, encontram-se 

descritos na Tabela 5 (Anexo D). 

Constatou-se que as atividades mais frequentadas por este grupo foram as Refeições 
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em família (M = 1.03, DP = .180), Interagir com a família (M = 1.14, DP = .350) e as Rotinas 

diárias em casa para cuidado pessoal (M = 1.18, DP = .410). 

Por sua vez, as atividades que as crianças deste grupo menos realizaram foram Tomar 

conta de outros membros da família (M = 3.01, DP = 1.017), Tomar conta da sua própria 

saúde (M = 2.90, DP = 1.040), e Reunir bens necessários para a família (M = 2.68, DP = 

1.139). 

 Verificou-se também que o valor modal foi 1 para as atividades Rotinas diárias em 

casa para cuidado pessoal, Refeições em família, Interagir com a família, Atividades de 

tempo livre organizadas, Tempo livre calmo e Aprendizagem formal na escola, o que 

significa que, segundo os cuidadores, a maioria das crianças realizou Sempre estas atividades 

enquanto se encontrava em regime de confinamento. Pelo contrário, verificou-se uma Moda 

de 4 nas atividades Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens necessários para a família 

e Tomar conta de outros membros da família, o que significa que a maioria das crianças não 

realizou estas atividades neste período de tempo, de acordo com os seus principais 

cuidadores. 

 Novamente tendo como objetivo de caracterizar a frequência de participação destas 

crianças de um modo mais global, criou-se uma nova variável correspondente à média de 

frequência de participação, considerando todas as atividades, e obtiveram-se os resultados 

apresentados na Tabela 6 (Anexo D). 

Constatou-se que estas crianças apresentaram uma participação global aproximada 

ao nível “Às vezes” (M = 2.01, DP = .47; Mdn = 2.00; Moda = 1.92). 

 

Envolvimento 

Posteriormente, analisaram-se os níveis de envolvimento em cada atividade das 

crianças a frequentar o 1º CEB (n = 120), de acordo os seus principais cuidadores. Os 

resultados encontram-se na Tabela 7 (Anexo D). 

Verificou-se que as atividades em que os cuidadores relataram um maior 

envolvimento por parte das crianças a frequentar o 1º CEB durante o período de dever geral 

de recolhimento domiciliário foram as Refeições em família (M = 1.14, DP = .375), a 

Aprendizagem formal na escola (M = 1.21, DP = .451) e Interagir com a família (M = 1.22, 

DP = .435). Pelo contrário, as atividades nas quais os cuidadores percecionaram menores 

níveis de envolvimento deste grupo de crianças foram Tomar conta da sua própria saúde (M 

= 2.04, DP = .624), Tomar conta de outros membros da família (M = 2.04, DP = .676) e 

Fazer limpezas em casa (M = 2.02, DP = .665). 
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Salienta-se também que as atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, 

Refeições em família, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas, 

Tempo livre calmo e Aprendizagem formal na escola apresentaram um valor modal de 1, o 

que significa que, na sua maioria, as crianças deste grupo se mostraram Muito envolvidas 

nestas atividades.  

 Para caracterizar o envolvimento global das crianças a frequentar o 1º CEB, criou-se 

uma nova variável correspondente à média de envolvimento, considerando todas as 

atividades. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 8 (Anexo D). 

Constatou-se que os cuidadores das crianças a frequentar o 1º CEB consideram que 

o nível de envolvimento mais comum destas crianças foi de “Muito Envolvido” (Moda = 

1.00). Porém, as restantes medidas de valor central apresentam valores mais elevados (M = 

1.61, DP = .35; Mdn = 1.58), indicando níveis de envolvimento entre o “Muito Envolvido” 

e o “Algo Envolvido”. 

 

3.1.3. Caracterização da participação (frequência e envolvimento) – entre 

grupos de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e de crianças a 

frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico 

Frequência 

De modo a verificar se existiriam diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (n = 69) e o grupo de crianças a 

frequentar o 1º CEB, realizaram-se Testes t para amostras independentes, considerando a sua 

frequência de participação. Os resultados encontram-se nas Tabelas 9 e 10 (Anexo D). 

Verificou-se que, de acordo com os seus cuidadores, a frequência de participação das 

crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e a das crianças a frequentar o 1º CEB apresentou 

diferenças estatisticamente significativas nas atividades: Tomar conta da sua própria saúde, 

t (170.002) = 4.025; p < .001, com um tamanho de efeito moderado (d = .59), sendo que as 

crianças a frequentar o 1º CEB realizaram com maior frequência esta atividade (M = 2.90, 

DP = 1.040) do que as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 3.45, DP = .814); 

Fazer limpezas em casa, t (187) = 2.109; p = .036, com um tamanho de efeito pequeno (d = 

.31), tendo as crianças a frequentar o 1º CEB participado com mais frequência nesta 

atividade (M = 2.35, DP = .857) do que as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 

2.62, DP = .859); Tomar conta de outros membros da família, t (187) = -2.124; p = .035, 

com um tamanho de efeito pequeno (d = .32), sendo que as crianças a frequentar o Ensino 

Pré-Escolar realizaram mais esta atividade (M = 2.70, DP = .896) do que as crianças a 
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frequentar o 1º CEB (M = 3.01, DP = 1.017); Cuidar de animais,  t (187) = 2.244; p = .026, 

com um tamanho de efeito pequeno (d = .34), tendo sido a frequência de participação nesta 

atividade superior para as crianças a frequentar o 1º CEB (M = 2.62, DP = 1.070), 

relativamente às crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 2.97, DP = 1.000); 

Atividades de tempo livre organizadas, t (112.722) = 3.020; p = .003, com um tamanho de 

efeito médio (d = .47), sendo que as crianças a frequentar o 1º CEB realizaram mais estas 

atividades (M = 1.58, DP = .816) do que as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 

2.03, DP = 1.084); Tempo livre calmo, t (187) = 2.398; p = .017, com um tamanho de efeito 

pequeno (d = .36), tendo as crianças a frequentar o 1º CEB realizado com maior frequência 

esta atividade (M = 1.59, DP = .667) do que as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar 

(M = 1.84, DP = .720); e Aprendizagem formal na escola, t (101.921) = 3.194; p = .002, com 

um tamanho de efeito moderado (d = .51), sendo que as crianças no 1º CEB frequentaram 

mais esta atividade (M = 1.29, DP = .703) do que as crianças no Ensino Pré-Escolar (M = 

1.75, DP = 1.077). 

As atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Refeições em família, 

Reunir bens necessários para a família, Preparar refeições com ou para a família, Interagir 

com a família e Visitar o centro de saúde não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. 

A frequência de participação, considerando todas as atividades, apresentou 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, t (187) = 2.825; p = .005, com um 

tamanho de efeito moderado (d = .53). Verificou-se, então, que considerando a globalidade 

das atividades, as crianças a frequentar o 1º CEB participaram com maior frequência (M = 

2.01, DP = .47) do que as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 2.21, DP = .474). 

 

Envolvimento 

Analisou-se também as diferenças relativas ao envolvimento na participação destes 

grupos, tendo-se realizado, para isso, Testes t para amostras independentes. Os resultados 

são apresentados nas Tabelas 11 e 12 (Anexo D). 

Verificou-se que o envolvimento das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e 

das crianças a frequentar o 1º CEB apresentou diferenças estatisticamente significativas nas 

atividades: Tomar conta da sua própria saúde, t (96) = 3.085; p = .003, com um tamanho de 

efeito elevado (d = .70), sendo que as crianças a frequentar o 1º CEB se envolveram mais 

(M = 2.04, DP = .624) do que as crianças a frequentar o Ensino Pré Escolar (M = 2.46, DP 

= .576); Tomar conta de outros membros da família, t (96) = 2.513; p = .014, com um 
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tamanho de efeito moderado (d = .58), tendo existido um maior envolvimento por parte das 

crianças do 1º CEB (M = 2.04, DP = .676) do que por parte das crianças do Ensino Pré 

Escolar (M = 2.44, DP = .712); Cuidar de Animais,  t (118) = 2.111; p = .037, com um 

tamanho de efeito moderado (d = .40), sendo que os cuidadores relataram maior 

envolvimento no caso das crianças a frequentar o 1º CEB (M = 1.80, DP = .705) do que no 

caso das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 2.10, DP = .800); e Tempo livre 

calmo, t (185) = 2.925; p = .004, com um tamanho de efeito moderado (d =.45), sendo que 

as crianças a frequentar o 1º CEB apresentaram maiores níveis de envolvimento (M = 1.53, 

DP = .634) do que as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 1.84, DP = .751). 

As atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Refeições em família, 

Reunir bens necessários para a família, Preparar refeições com ou para a família, Fazer 

limpezas em casa, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas, Visitar o 

centro de saúde e Aprendizagem formal na escola não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. 

Analisando o envolvimento global, considerando todas as atividades, constatou-se 

que existiram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos,  t (187) = 2.396; p 

= .018, com um tamanho de efeito baixo (d = .37), sendo que as crianças a frequentar o 1º 

CEB apresentaram níveis de envolvimento mais elevados (M = 1.61, DP = .35) do que as 

crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar (M = 1.74, DP = .36). 

 

3.1.4. Caracterização da participação (frequência e envolvimento) – entre 

grupos de Raparigas e Rapazes 

Em virtude de terem existido respostas de cuidadores de raparigas (n = 79) e rapazes  

(n = 110) em número relativamente equilibrado, decidiu-se analisar a existência de 

diferenças de participação entre estes dois grupos. 

 

Frequência 

 Realizaram-se Testes t para amostras independentes, de modo a avaliar as diferenças 

na frequência de participação destes grupos. Os resultados obtidos encontram-se 

apresentados nas Tabelas 13, 14, 15 e 16 (Anexo D). 

Verificou-se que, durante o período de dever geral de recolhimento domiciliário, 

existiram diferenças estatisticamente significativas na frequência de participação entre os 

grupos de Raparigas e Rapazes nas atividades: Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, 

t (185.422) = -2.530; p = .012, com um tamanho de efeito baixo (d = .35) sendo que as 

Raparigas (M = 1.13, DP = .371) realizaram com maior frequência esta atividade do que os 
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Rapazes (M = 1.28, DP = .472); Preparar refeições com ou para a família, t (180.643) = -

2.871; p = .005, com um tamanho de efeito moderado (d = .41), sendo que as Raparigas (M 

= 2.28, DP = .831) realizaram com mais frequência esta atividade do que os Rapazes (M = 

2.65, DP = .962); e Tomar conta de outros membros da família, t (157.237) = -2.333; p = 

.021, com um tamanho de efeito baixo (d =.35), tendo as Raparigas (M = 2.70, DP = 1.030) 

apresentado uma maior frequência de participação nesta atividade do que os Rapazes (M = 

3.04, DP = .928).  

Nas atividades Refeições em família, Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens 

necessários para a família, Fazer limpezas em casa, Cuidar de animais, Interagir com a 

família, Atividades de tempo livre organizadas, Tempo livre calmo, Visitar o centro de 

saúde, e Aprendizagem formal na escola não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. 

Considerando todas as atividades, a frequência de participação não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas entre rapazes e raparigas. 

 

Envolvimento 

Para avaliar as diferenças no envolvimento entre Raparigas e Rapazes, foram também 

realizados Testes t para amostras independentes. Os resultados encontram-se apresentados 

nas Tabelas 17, 18, 19 e 20 (Anexo D). 

Verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

nas atividades: Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, t (186) = -3.509; p = .001, com 

um tamanho de efeito moderado (d  = .51), sendo que as Raparigas (M = 1.20, DP = .435) 

se envolveram mais nesta atividade que os Rapazes (M = 1.47, DP = .602); Tomar conta da 

sua própria saúde, t (87.199) = -2.121; p = .037, com um tamanho de efeito moderado (d = 

.44), tendo as Raparigas demonstrado maiores níveis de envolvimento nesta atividade (M = 

2.00, DP = .569) do que os Rapazes (M = 2.27, DP = .660); Tomar conta de outros membros 

da família, t (95.464) = -2.250; p = .027, com um tamanho de efeito moderado (d = .45), 

tendo os cuidadores relatado maior envolvimento por parte das Raparigas (M = 1.98, DP = 

.614) do que por parte dos Rapazes (M = 2.29, DP = .750); Cuidar de animais, t (118) = -

2.662; p = .009, com um tamanho de efeito baixo (d = .37), sendo que as Raparigas se 

envolveram mais nesta atividade (M = 1.70, DP = .690) do que os Rapazes (M = 2.06, DP = 

.762); Tempo livre calmo, t (185) = -2.316; p = .022, com um tamanho de efeito baixo (d  = 

.34), tendo as Raparigas apresentado um maior envolvimento na realização desta atividade 

(M = 1.51, DP = .677) do que os Rapazes (M = 1.74, DP = .689); e Aprendizagem formal 
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na escola, t (168.028) = -2.340; p = .020, com um tamanho de efeito baixo (d = .34), sendo 

que as Raparigas apresentaram maiores níveis de envolvimento (M = 1.17, DP = .379) do 

que os Rapazes (M = 1.34, DP = .592) na realização desta atividade. 

A atividades Refeições em família, Reunir bens necessários para a família, Preparar 

refeições com ou para a família, Fazer limpezas em casa, Interagir com a família, Atividades 

de tempo livre organizadas e Visitar o centro de saúde não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. 

Na sua globalidade, o envolvimento na participação apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, t (185.926) = -2.687; p = .008, com um 

tamanho de efeito baixo (d = .37) tendo as Raparigas (M = 1.58, DP = .300) apresentado 

níveis mais elevados de envolvimento na realização das atividades do que os Rapazes (M = 

1.71, DP = .388). 

 

3.1.5. Caracterização da participação (frequência e envolvimento) – entre 

grupos de Crianças com dificuldades de aprendizagem e Crianças sem 

dificuldades de aprendizagem 

Verificou-se que no grupo de crianças a frequentar o 1º CEB estavam incluídas 12 

crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem e decidiu-se analisar os dados 

com o objetivo de perceber se existiram diferenças na participação entre o grupo de Crianças 

sem dificuldades de aprendizagem (n = 108) e o grupo de Crianças com dificuldades de 

aprendizagem (n = 12). 

 

Frequência 

Uma vez que o número de participantes no grupo de crianças com dificuldades de 

aprendizagem foi pequeno e a diferença entre os dois grupos bastante grande, optou-se por 

utilizar o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para analisar as diferenças na frequência 

de participação entre o grupo de Crianças com dificuldades de aprendizagem e o grupo de 

Crianças sem dificuldades de aprendizagem. Os resultados são apresentados nas Tabelas 21, 

22, 23 e 24 (Anexo D). 

Verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

nas atividades: Tomar conta de outros membros da família (Z (425) = -2.063; p = .039), com 

um tamanho de efeito baixo (r = -.188), tendo participado com maior frequência nesta 

atividade as Crianças sem dificuldades de aprendizagem (M = 2.94, DP = 1.031) do que as 

Crianças com dificuldades de aprendizagem (M = 3.58, DP = .669); e Tempo livre calmo (Z 
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(422.5) = -2.195; p = .028), com um tamanho de efeito pequeno (r = -.200), tendo as crianças 

Sem dificuldades de aprendizagem (M = 1.54, DP = .618) apresentado níveis de frequência 

de participação mais elevados do que as Crianças com dificuldades de aprendizagem (M = 

2.08, DP = .900). 

Por outro lado, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos relativamente à frequência de participação nas atividades Rotinas diárias em casa 

para cuidado pessoal, Refeições em família, Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens 

necessários para a família, Preparar refeições com ou para a família, Fazer limpezas em casa, 

Cuidar de animais, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas, Visitar o 

centro de saúde e Aprendizagem formal na escola. 

Considerando a frequência de participação global das crianças, não se verificaram 

diferenças significativas entre os grupos. 

 

Envolvimento 

 Para se analisar as diferenças relativamente ao envolvimento na participação entre 

crianças com e sem dificuldades de aprendizagem recorreu-se novamente ao teste não 

paramétrico U de Mann-Whitney. Os resultados da análise estatística realizada encontram-

se nas Tabelas 25, 26, 27 e 28 (Anexo D). 

No que diz respeito ao envolvimento na participação, apenas a atividade 

Aprendizagem formal na escola apresentou diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos (Z (407.5) = -2.228; p = .026), com tamanho de efeito baixo (r = -.203) tendo-se 

envolvido mais as Crianças sem dificuldades de aprendizagem (M = 1.18, DP = .437) do que 

as Crianças com dificuldades de aprendizagem (M = 1.45, DP = .522). 

 As atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Refeições em família, 

Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens necessários para a família, Preparar refeições 

com ou para a família, Fazer limpezas em casa, Tomar conta de outros membros da família, 

Cuidar de animais, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas, Tempo 

livre calmo e Visitar o centro de saúde não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. 

 O envolvimento global também não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo de Crianças com dificuldades de aprendizagem e o grupo de 

Crianças sem dificuldade de aprendizagem. 
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3.1.6. Identificação de Facilitadores e Barreiras da participação 

Relativamente à análise de conteúdo realizada para categorizar os facilitadores e 

barreiras da participação indicados pelos cuidadores das crianças, utilizaram-se como base 

as categorias propostas pelo Picture My Participation! (Imms et al., 2014),  mencionadas no 

enquadramento teórico deste trabalho. Contudo, após a revisão das mesmas, sentiu-se a 

necessidade de adaptar algumas das categorias propostas, tornando-as mais amplas, e não 

tão específicas a crianças com incapacidades. Além disso, foi também necessário criar e 

acrescentar duas novas categorias: Características e atitudes da própria criança; e 

Consequência da pandemia. As categorias utilizadas (e respetiva descrição) e a codificação 

dos itens encontram-se, respetivamente, nas Tabelas 29 e 30 (Anexo E). 

Verificou-se que os cuidadores relataram como maior facilitador da participação das 

crianças as Características e atitudes da própria criança (n = 97; e.g.: “Determinação”, 

“Desenvolvimento psicomotor, emocional e intelectual”), seguidas pelo Apoio e relações (n 

= 71; e.g.: “O envolvimento da família nestas atividades”, “O contributo da sua educadora”) 

e pelas Atitudes (n = 63; e.g.: “A postura dos pais (calma e relativização da exigência face 

às dificuldades deste período)”, “A educação”). As categorias Ambiente natural e alterações 

humanas ao ambiente (n = 9), Consequências da pandemia (n = 10) e Serviços, sistemas e 

políticas (n = 1) foram também mencionadas pelos cuidadores como fatores promotores da 

participação. 

As maiores barreiras à participação identificadas pelos cuidadores das crianças foram 

as Características e atitudes da própria criança (n = 103; e.g.: “Pouca motivação”, 

“Autonomia ainda não adquirida a 100%”), as Consequências da pandemia (n = 35; e.g. 

“Estranheza dos tempos em casa durante tanto tempo”, “Falta de contacto com a família e 

amigs”) e as Atitudes (n = 27; e.g.: “Facilitismo devido à Pandemia”, “Dificuldades 

evidenciadas pela professora (estratégias pouco adequadas, pouco interessantes e 

desafiantes)”). As categorias Ambiente natural e alterações humanas ao ambiente (n = 14), 

Apoio e relações (n = 6), Produtos e tecnologia (n = 5) e Serviços, sistemas e políticas (n = 

2) foram também mencionados pelos cuidadores como fatores que prejudicaram a 

participação das crianças. 

 
3.1.7. Priorização de atividades por nível de importância 

Por fim, as atividades que os cuidadores de crianças do Ensino Pré-Escolar e de 

crianças do 1º CEB consideraram mais importantes durante este período são apresentadas, 

respetivamente, nas Tabelas 31 e 32 (Anexo F). 
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 Verificou-se que os cuidadores das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar 

consideraram como mais importantes as atividades Interagir com a família (n = 51), 

Refeições em família (n = 43) e Aprendizagem formal na escola (n = 31). 

 Por sua vez, os cuidadores das crianças a frequentar o 1º CEB consideraram mais 

importantes neste período as atividades Interagir com a família (n = 84), Aprendizagem 

formal na escola (n = 51) e Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal (n = 49). 

 
3.2. Estudo 2 

3.2.1. Participante 1 

Caracterização da participação (frequência e envolvimento) 

O Participante 1 referiu que, durante o período de dever geral de recolhimento 

domiciliário realizou Sempre as atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, 

Refeições em família, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas e 

Aprendizagem formal na escola; Às vezes as atividades Reunir bens necessários para a 

família, Preparar refeições com ou para a família e Tomar conta de outros membros da 

família; e Raramente as atividades Tomar conta da sua própria saúde, Fazer limpezas em 

casa, Cuidar de animais, Tempo livre calmo e Visitar o centro de saúde. 

No que diz respeito ao seu envolvimento, a criança afirmou ter estado Muito 

Envolvida nas atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Reunir bens 

necessários para a família, Fazer limpezas em casa, Tomar conta de outros membros da 

família, Cuidar de animais, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas, 

Tempo livre calmo, Visitar o centro de saúde e Aprendizagem formal na escola; e Algo 

envolvida nas atividades Refeições em família, Tomar conta da sua própria saúde e Preparar 

refeições com ou para a família. 

 

Comparação de resultados – entre Participante 1 e respetiva Cuidadora 

Na caracterização da frequência de participação, a criança e a sua Cuidadora 

coincidiram no nível de frequência de participação nas atividades Rotinas diárias em casa 

para cuidado pessoal, Refeições em família, Preparar refeições com ou para a família, Fazer 

limpezas em casa, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas, Visitar o 

centro de saúde e Aprendizagem formal na escola. Por outro lado, diferiram na avaliação da 

frequência de participação nas atividades Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens 

necessários para a família, Tomar conta de outros membros da família, Cuidar de animais e 

Tempo livre calmo.  
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Estes resultados revelam uma concordância em 62% na avaliação do nível de 

frequência de participação do Participante 1. 

Relativamente ao envolvimento, a criança e a sua Cuidadora coincidiram 

relativamente às atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Preparar refeições 

com ou para a família, Interagir com a família, Atividades de tempo livre organizadas e 

Tempo livre calmo e  diferiram relativamente aos níveis de envolvimento nas atividades 

Refeições em família, Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens necessários para a 

família, Fazer limpezas em casa, Tomar conta de outros membros da família, Cuidar de 

animais, Visitar o centro de saúde e Aprendizagem formal na escola.  

Estes resultados revelaram uma concordância de 38% na avaliação no nível de 

envolvimento entre o Participante 1 e a sua Cuidadora. 

No que diz respeito à priorização de atividades, a criança referiu como mais 

importantes as atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Tempo livre calmo, 

e Aprendizagem formal na escola. A sua Cuidadora priorizou as atividades Interagir com a 

família, Atividades de tempo livre organizadas e Aprendizagem formal na escola.  

Na identificação de fatores que promoveram a participação neste período, o 

Participante 1 referiu o Ambiente natural e alterações humanas ao ambiente (e.g. “saber onde 

estão as coisas”), o Apoio e as relações (e.g. “ter os pais”) e as Consequências da pandemia 

(e.g. “na escola em casa sinto-me mais à vontade para tirar dúvidas e aprender”). Por sua 

vez, a Cuidadora identificou apenas as Características e atitudes da própria criança (e.g. 

“curiosidade”) como fator facilitador da participação neste período. 

Relativamente às barreiras à participação, a criança referiu o Ambiente natural e as 

alterações humanas ao ambiente (e.g. “quando a minha irmã está lá às vezes distrai-me e 

risca-me as fichas”) como único fator que inibiu a sua participação neste período. Por sua 

vez, a Cuidadora mencionou as Consequências da pandemia (e.g. “cansaço por estar tanto 

tempo em casa”) e os Serviços, sistemas e políticas (e.g. “dificuldades evidenciadas pela 

professora (estratégias pouco adequadas, pouco interessantes e desafiantes)”) como barreiras 

à participação da criança a seu encargo. 

 

3.2.2. Participante 2 

Caracterização da participação (frequência e envolvimento) 

O Participante 2 afirmou ter realizado Sempre as atividades Rotinas diárias em casa 

para cuidado pessoal, Refeições em família, Tempo livre calmo e Aprendizagem formal na 

escola; Às vezes a atividade Tomar conta de outros membros da família; Raramente as 
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atividades Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens necessários para a família, 

Preparar refeições com ou para a família e Interagir com a família; e Nunca as atividades 

Fazer limpezas em casa, Cuidar de animais, Atividades de tempo livre organizadas e Visitar 

o centro de saúde. 

Relativamente ao envolvimento, a criança afirmou ter estado Muito Envolvida nas 

atividades Refeições em família, Reunir bens necessários para a família, Preparar refeições 

com ou para a família, Tomar conta de outros membros da família, Interagir com a família, 

Tempo livre calmo e Aprendizagem formal na escola; Algo envolvida na atividade Rotinas 

diárias em casa para cuidado pessoal; e Minimamente envolvida na atividade Tomar conta 

da sua própria saúde. Atribuiu-se, tal como sugerido pelo manual do Picture My 

Participation! (Imms et al., 2014) o nível ‘Minimamente envolvido’ às atividades em que a 

criança Nunca participou, acrescentando-se, então, as atividades Fazer limpezas em casa, 

Cuidar de animais, Atividades de tempo livre organizadas e Visitar o centro de saúde às 

atividades com este nível de envolvimento.  

 

Comparação de resultados – entre Participante 2 e respetiva Cuidadora 

Na caracterização da frequência de participação, o Participante 2 e a sua Cuidadora 

coincidiram no nível de frequência de participação das atividades Rotinas diárias em casa 

para cuidado pessoal, Refeições em família, Cuidar de animais, Atividades de tempo livre 

organizadas, Tempo livre calmo e Visitar o centro de saúde. Pelo contrário, diferiram na 

avaliação da frequência de participação nas atividades Tomar conta da sua própria saúde, 

Reunir bens necessários para a família, Preparar refeições com ou para a família, Fazer 

limpezas em casa, Tomar conta de outros membros da família, Interagir com a família e 

Aprendizagem formal na escola.  

Estes resultados revelam uma concordância em 46% na avaliação do nível de 

frequência de participação do Participante 2. 

Relativamente ao envolvimento, o Participante 2 e a sua Cuidadora coincidiram 

quanto às atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Refeições em família, 

Preparar refeições com ou para a família, Cuidar de animais, Interagir com a família, 

Atividades de tempo livre organizadas, Tempo livre calmo e Visitar o centro de saúde. 

Contrariamente, diferiram nos níveis de envolvimento nas atividades Tomar conta da sua 

própria saúde, Reunir bens necessários para a família, Fazer limpezas em casa, Tomar conta 

de outros membros da família e Aprendizagem formal na escola.  
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Estes resultados revelaram uma concordância de 62% na avaliação no nível de 

envolvimento do Participante 2. 

No que diz respeito à priorização de atividades, a criança referiu como mais 

importantes as atividades Tempo livre calmo, Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal 

e Interagir com a família enquanto a sua Cuidadora elegeu como mais importantes as 

atividades Interagir com a família, Tempo livre calmo e Refeições em família.  

Na identificação de facilitadores da participação neste período, o Participante 2 

referiu o Ambiente natural e alterações humanas ao ambiente (e.g. “o irmão [bebé] não estar 

ao pé de mim”) e o Apoio e as relações (e.g. “a família estar toda junta”). A sua Cuidadora 

identificou como principal facilitador da participação o Apoio e as relações (e.g. 

“disponibilidade do adulto para acompanhar”). 

Relativamente às barreiras à participação, a criança mencionou o Ambiente natural e 

as alterações humanas ao ambiente (e.g. “algumas roupas são difíceis de vestir”) e as 

Consequências da pandemia (e.g. “por causa do Corona os pais estão no trabalho em casa 

ou no trabalho”). A sua cuidadora mencionou como principal barreira à participação da 

criança neste período o Apoio e as relações (e.g. “indisponibilidade do adulto para 

acompanhar”). 

 

3.2.3. Participante 3 

Caracterização da participação (frequência e envolvimento) 

O Participante 3 afirmou ter realizado Sempre as atividades Refeições em família, 

Interagir com a família, Tempo livre calmo e Aprendizagem formal na escola; Às vezes a 

atividade Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal; Raramente as atividades Tomar 

conta da sua própria saúde, Preparar refeições com ou para a família e Fazer limpezas em 

casa; e Nunca nas atividades Reunir bens necessários para a família, Tomar conta de outros 

membros da família, Cuidar de animais, Atividades de tempo livre organizadas e Visitar o 

centro de saúde. 

Quanto ao envolvimento, a criança afirmou ter estado Muito Envolvida nas 

atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Refeições em família, Preparar 

refeições com ou para a família, Interagir com a família, Tempo livre calmo e Aprendizagem 

formal na escola; e Algo envolvida nas atividades Tomar conta da sua própria saúde e Fazer 

limpezas em casa. Atribuiu-se, tal como sugerido pelo manual do Picture My Participation! 

(Imms et al., 2014) o nível ‘Minimamente envolvido’ às atividades em que a criança nunca 

participou, incluindo-se nesta categoria as atividades Reunir bens necessários para a família, 
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Tomar conta de outros membros da família, Cuidar de animais, Atividades de tempo livre 

organizadas e Visitar o centro de saúde.  

 

Comparação de resultados – entre Participante 3 e respetiva Cuidadora 

Ao avaliar a frequência de participação, o Participante 3 e a sua Cuidadora 

coincidiram relativamente às atividades Refeições em família, Reunir bens necessários para 

a família, Preparar refeições com ou para a família, Fazer limpezas em casa, Tomar conta de 

outros membros da família, Cuidar de animais, Interagir com a família, Visitar o centro de 

saúde e Aprendizagem formal na escola; e diferiram relativamente às atividades Rotinas 

diárias em casa para cuidado pessoal, Tomar conta da sua própria saúde, Atividades de 

tempo livre organizadas e Tempo livre calmo.  

Estes resultados revelam uma concordância em 69% na avaliação do nível de 

frequência de participação do Participante 3. 

Relativamente ao envolvimento, a criança e a sua Cuidadora coincidiram 

relativamente às atividades Fazer limpezas em casa, Tomar conta de outros membros da 

família, Cuidar de animais, Tempo livre calmo e Visitar o centro de saúde. Por outro lado, 

diferiram relativamente aos níveis de envolvimento nas atividades Rotinas diárias em casa 

para cuidado pessoal, Refeições em família, Tomar conta da sua própria saúde, Reunir bens 

necessários para a família, Preparar refeições com ou para a família, Interagir com a família, 

Atividades de tempo livre organizadas e Aprendizagem formal na escola. 

Estes resultados revelaram uma concordância de 38% na avaliação no nível de 

envolvimento do Participante 3. 

Em relação à priorização de atividades, a criança referiu como mais importantes as 

atividades Aprendizagem formal na escola, Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal e 

Preparar refeições com ou para a família enquanto a sua cuidadora priorizou as atividades 

Interagir com a família, Atividades ao ar livre e Aprendizagem formal na escola.  

Quanto aos facilitadores da participação, a criança mencionou os Produtos e 

Tecnologia (“a professora não poder pôr de castigo no Zoom”), o Ambiente natural e 

alterações humanas ao ambiente (e.g. “as coisas estarem num sítio fácil”) e o Apoio e as 

relações (e.g. “o pai e a mamã poderem ajudar”). A Cuidadora mencionou como facilitador 

da participação o Apoio e as relações (e.g. “disponibilidade do adulto para ajudar”). 

A criança referiu o Apoio e as relações como barreiras à sua participação (e.g. “o 

papá era muito duro para mim”), tal como a sua Cuidadora (e.g. “indisponibilidade do adulto 

para ajudar”).  
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4. Discussão de Resultados 

 

 

Na presente secção discutir-se-ão os resultados obtidos, enquadrando-os nos modelos 

teóricos apresentados, bem como na investigação recente sobre a temática da participação. 

De seguida, apresentar-se-ão, algumas reflexões acerca das limitações deste trabalho. 

 

Devido à pandemia Covid-19 e ao enquadramento legal resultante da mesma 

(Decreto-Lei nº 2-A/2020, de 18 de março; Decreto-Lei nº 2-B/2020, de 2 de abril; Decreto-

Lei nº 2-C/2020, de 17 de abril), no período de 18 de março a 1 de maio a população residente 

em Portugal ficou sob um regime de Estado de Emergência, que impôs a existência de um 

dever geral de recolhimento domiciliário. Resultante desta situação, o quotidiano teve de ser 

repensado e readaptado, adotando novas formas de participação. Tendo em conta a 

relevância da participação das crianças para o seu bom desenvolvimento (Almqvist, 2006; 

Simeonsson et al., 2001; Save the Children, 2010; Larson, 2000; King, 2004; citados em 

Liao et al., 2019; National Research Council and Institute of Medicine, 2000; citado em 

Kethani et al., 2020) a presente investigação pretendeu compreender o modo e o nível de 

participação das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e o 1º CEB, durante esse período.  

Verificou-se, então, que as atividades mais frequentadas pelas crianças foram, 

segundo os seus cuidadores, as Refeições em família, as Interações com a família e as 

Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, quer no caso das crianças a frequentar o Ensino 

Pré-Escolar, quer no caso das crianças a frequentar o 1º CEB. Apenas a atividade Rotinas 

diárias em casa para cuidado pessoal é coincidente com as atividades mais frequentadas 

pelas crianças no estudo de Andersson e Berger (2016), no qual as crianças realizaram com 

maior frequência as atividades Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal, Celebrações 

comunitárias/familiares e Tempo livre calmo. Desde logo se compreende que as Celebrações 

comunitárias/familiares ficaram suspensas durante este período e, portanto, não foram 

consideradas neste estudo. No que diz respeito à diferença de participação relativamente ao 

Tempo livre calmo, esta poderá relacionar-se com o facto de, devido às restrições impostas 

à saída de casa, as crianças terem mais tempo com os familiares, uma vez que muitos adultos 

ficaram a trabalhar a partir de casa (n = 70) ou em regime de lay-off (n = 22), e, no caso de 

existirem irmãos, estes terem ficado também todo o período de confinamento na residência 

familiar, fatores que poderão também contribuir para justificar a elevada frequência de 

participação destas crianças nas atividades em família (Interagir com a família). 
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 Comparando a participação destes dois grupos de crianças durante o período de 

Estado de Emergência, verificou-se que existe uma concordância ao nível das atividades 

mais frequentadas. Porém, constataram-se diferenças na frequência de participação noutras 

atividades, tendo as crianças a frequentar o 1º CEB realizado com maior frequência as 

atividades Tomar conta da sua própria saúde, Fazer limpezas em casa, Cuidar de animais, 

Atividades de tempo livre organizadas, Tempo livre calmo e Aprendizagem formal na 

escola. A atividade Tomar conta de outros membros da família foi a única atividade na qual 

as crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar participaram com maior frequência do que as 

crianças a frequentar o 1º CEB, contudo, o tamanho de efeito foi pequeno. Isto resulta numa 

maior frequência de participação global por parte das crianças a frequentar o 1º CEB, 

corroborando os resultados obtidos num estudo de Bailey, McWilliam e Ware (1990; citado 

em Grande, 2013), no qual se verificou que crianças mais novas permaneciam mais tempo 

desocupadas quando comparadas com crianças mais velhas. 

 Além de terem apresentado maiores níveis de participação no que à frequência diz 

respeito, também os níveis de envolvimento global das crianças a frequentar o 1º CEB foram 

superiores relativamente aos das crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar. Especificando 

as atividades, este grupo de crianças apresentou níveis de envolvimento superiores nas 

atividades Tomar conta da sua própria saúde, Tomar conta de outros membros da família, 

Cuidar de Animais e Tempo livre calmo. Os resultados obtidos podem dever-se à associação 

positiva entre a idade cronológica, a idade desenvolvimental e a sofisticação do 

envolvimento relatada nos estudos de McWilliam e Bailey (1995; citado em Grande, 2013) 

e de Kruif e McWilliam (1999; citado em Grande, 2013). 

 

 Na análise da participação global em função das diferenças de género dos 

participantes verificou-se que a frequência de participação não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos, mas que as Raparigas se envolveram mais do que os Rapazes. 

Contudo, apesar da frequência global não apresentar diferenças significativas, verificou-se 

que em algumas atividades existiram diferenças, nomeadamente nas Rotinas diárias em casa 

para cuidado pessoal, Preparar refeições com ou para a família e Tomar conta de outros 

membros da família, tendo as Raparigas participado com maior frequência nestas atividades 

do que os Rapazes. A maior frequência de participação das Raparigas nestas atividades 

poderá relacionar-se com o papel de género, que implica a existência de um conjunto de 

expectativas culturais e sociais e a adoção de comportamentos e realização de atividades que 
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sejam coerentes com essas mesmas  expectativas (Katz & Boswell, 1986), mesmo quando 

avaliadas crianças com esta idade cronológica. 

 

 No que diz respeito à participação de crianças com e sem dificuldades de 

aprendizagem, constatou-se que a participação global (frequência e envolvimento) não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de crianças, o que 

contraria a literatura que refere menores níveis de participação para crianças com 

incapacidade (e.g. Engel-Yeger et al, 2009; Grande, 2013; Bailey et al., 2014; Eriksson et al., 

2007; Casey et al., 2012; Ferreira et al., 2012; citados em Coelho & Pinto, 2018). Esta 

diferença poderá dever-se ao facto de a maioria das dificuldades de aprendizagem da amostra 

deste estudo serem ligeiras (n = 9) ou moderadas (n = 3), não sendo, portanto, uma amostra 

representativa ao nível de incapacidades mais severas (n = 1). Ao nível da participação em 

atividades específicas, realça-se uma maior frequência participação por parte das Crianças 

sem dificuldades de aprendizagem em atividades que poderão exigir um maior nível de 

autonomia e independência, tais como o Tempo livre Calmo e Tomar conta de outros 

membros da família. Destaca-se também que, embora a frequência de participação na 

atividade Aprendizagem formal na escola não apresente diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, as crianças sem dificuldades de aprendizagem apresentaram 

níveis de envolvimento mais elevados. Estes resultados poderão ter surgido devido a 

eventuais obstáculos colocados às crianças com dificuldades de aprendizagem, 

nomeadamente dificuldade em acompanhar o ensino formal através das plataformas online 

e/ou pela televisão, ou pelo facto de não terem tido o mesmo apoio individualizado que 

poderiam ter em contexto escolar. Estas razões podem ter conduzido a menores níveis de 

interesse e envolvimento nas atividades. 

 

 No que concerne à priorização de atividades neste período, os cuidadores das 

crianças (quer do Pré-Escolar, quer do 1º CEB), incluíram nas três atividades mais 

importantes Interagir com a família e a Aprendizagem formal na escola. Assim, os grupos 

apenas diferiram na escolha de uma atividade, tendo os cuidadores das crianças a frequentar 

o Ensino Pré-Escolar priorizado as Refeições em família, enquanto os cuidadores das 

crianças a frequentar o 1º CEB deram maior relevância às Rotinas diárias em casa para 

Cuidado Pessoal. Estes resultados diferiram dos obtidos no estudo de Anderson e Berger 

(2016), no qual as crianças mencionaram como atividades mais importantes o Tempo livre 

calmo, Fazer compras e Atividades sociais. Estas diferenças podem ser explicadas pelo facto 
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de o estudo destes autores se ter realizado na Etiópia e, portanto, numa população 

culturalmente diferente da portuguesa e também pelo facto do presente estudo ter sido 

realizado em período de confinamento. 

 Estudos anteriores (Arvidsson et al., 2014; Andersson & Berger, 2016) revelaram a 

existência de uma maior frequência de participação nas atividades identificadas como mais 

importantes pelos cuidadores. Porém, na presente investigação verificou-se que isto não 

aconteceu para nenhum nos grupos na atividade Aprendizagem formal da escola. Esta 

discrepância poderá ter diversas explicações, nomeadamente a escola presencial encontrar-

se suspensa e, consequentemente, existir uma menor participação nas atividades escolares 

neste período ou devido ao facto de neste estudo terem sido os cuidadores a escolher as 

atividades mais importantes, podendo estas não coincidir com as atividades que os seus 

educandos escolheriam se tivessem essa oportunidade (Correia et al., 2019). 

 No que diz respeito ao envolvimento nas atividades priorizadas como mais 

importantes, verificou-se que as atividades priorizadas pelos cuidadores das crianças a 

frequentar o Ensino Pré-Escolar coincidem com aquelas em que estas crianças apresentaram 

maiores níveis de envolvimento, corroborando os resultados obtidos por Andersson e Berger 

(2016). Já no caso das crianças a frequentar o 1º CEB, existiu esta coerência nas atividades 

Interagir com a família e Aprendizagem formal na escola, contudo, os cuidadores 

consideraram as Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal como uma das atividades mais 

importantes e esta não foi uma das atividades mais frequentadas por este grupo, encontrando-

se em vez desta atividade as Refeições em família. Esta situação poder-se-á dever ao facto 

de terem sido os cuidadores a priorizar as atividades em vez da própria criança, podendo a 

informação obtida por terceiros conter discrepâncias da que seria obtida através das próprias 

crianças (Correia et al., 2019). 

 

 O fator mais mencionado pelos cuidadores como promotor de participação das 

crianças neste período foram as Características e atitudes da própria criança (e.g., 

autoconfiança, personalidade, idade, motivação, empenho, persistência, entre outros). 

Mencionaram também o Apoio e as relações (e.g., apoio familiar e apoio da 

educadora/professora), as Atitudes (e.g., paciência, motivação, insistência, entre outros), as 

Consequências da pandemia (e.g., cuidadores em teletrabalho e consciência acerca da 

situação), o Ambiente natural e alterações humanas ao ambiente (e.g., número de pessoas 

em casa, período de confinamento em meio rural, entre outros) e os  Serviços, sistemas e 
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políticas (e.g., pré-escolar em modelo Montessori) como facilitadores da participação, tendo 

apenas ficado excluída a categoria Produtos e tecnologia.  

 No que diz respeito aos fatores inibidores da participação, os cuidadores 

mencionaram as Características e atitudes da própria criança (e.g., falta de autonomia, 

personalidade, desinteresse, não ser capaz, idade, entre outros) como maior barreira à 

participação dos seus educandos. Foram também mencionadas as Consequências da 

pandemia (e.g., preocupação/estranheza, isolamento social, cuidadores em teletrabalho, 

cansaço, entre outros), as Atitudes (e.g., facilitismo, proteção parental, hábitos, falta de 

incentivo, educação, entre outros), o Ambiente natural e alterações humanas ao ambiente 

(e.g., idade dos habitantes da casa, características físicas do ambiente, ausência de membros 

da família, entre outros), o Apoio e relações (e.g., pouco acompanhamento/apoio dos 

adultos), os Produtos e tecnologia  (e.g., televisão, dependência de dispositivos virtuais, 

reuniões escolares virtuais) e os Serviços, sistemas e políticas (e.g., falta de apoio da escola, 

telescola) como barreiras à participação. 

 Se por um lado estes resultados corroboram diversos estudos que destacam a 

influência na participação das características do próprio indivíduo e das características do 

meio em que este se insere (CIF, OMS, 2001; Tonkin et al., 2014; OMS, 2007), por outro 

contrariam a investigação realizada por Dumitru (2017), na qual era identificada uma 

diversidade muito superior de preditores da participação das crianças (e.g.,  capacidades 

funcionais da criança, a participação da família em atividades sociais e recreacionais, os 

valores familiares relativamente a atividades intelectuais e culturais, as preferências da 

criança relativamente às atividades, as perceções parentais relativamente a barreiras 

ambientais, a coesão familiar e a existência de relações de suporte entre a criança e a sua 

família). Importa também realçar que quer nos facilitadores, quer nas barreiras à 

participação, os principais cuidadores das crianças imprimiram a grande responsabilidade de 

uma melhor ou pior participação nas próprias crianças ao apontarem as Características e 

atitudes da própria criança como a principal influência na realização de atividades. Esta 

perspetiva reflete a prevalência do modelo médico e centrado na criança, que na literatura 

tem vindo a ser questionado por modelos mais atuais de participação e desenvolvimento que 

enfatizam o papel do ambiente e das interações entre aspetos do meio e da criança 

(Bronfenbrenner, 1979; Salkind, 2006; Sameroff, 2010; Anaby et al., 2014; Albrecht & 

Khetani, 2016; Guichard & Grande, 2017; Di Marino et al., 2018; citados em Guichard & 

Grande, 2018). 
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 Com o objetivo de perceber através das próprias crianças a sua percepção de 

participação e de poder compará-la à dos seus principais cuidadores, realizaram-se as 

entrevistas para administrar o Picture My Participation! (Imms et al., 2014), que, dadas as 

circunstâncias, decorreram via Zoom. 

Como seria de esperar, tendo em conta que a literatura existente refere que a criança, 

o meio e as interações recíprocas estabelecidas entre os dois irão influenciar a participação 

e o desenvolvimento das crianças (Sameroff & Fiese, 2000; Anastadi, 1958; citados em 

Grande, 2013; OMS, 2001; Tonkin et al., 2014; OMS, 2007; Imms & Green, 2020; Coelho, 

2019), os níveis de participação percecionados pelas diferentes crianças ao nível da 

frequência e do envolvimento diferiram de caso para caso. No entanto, destaca-se que os 3 

participantes mencionaram ter realizado Sempre as atividades Refeições em família e 

Aprendizagem formal na escola e terem estado muito envolvidos na realização das 

atividades Interagir com a família, Tempo livre calmo e Aprendizagem formal na escola. 

 

 No que diz respeito à comparação das perceções de participação das crianças e das 

suas Cuidadoras, verificou-se que estas apresentaram diferenças, tendo sido 69% a 

percentagem de concordância mais elevada relativamente à frequência de participação e 

62% relativamente ao envolvimento. Estes resultados vêm reafirmar a necessidade de ouvir 

a perspetiva das crianças acerca das suas vivências (Participation for children with disability,  

s.d.), uma vez que as suas perspetivas acerca da própria participação nem sempre coincidem 

com as perceções daqueles que as rodeiam (Huus et al., 2015; citado em Participation for 

children with disability, s.d.; Coster & Khetani, 2008; Liao et al., 2019;). 

 

 No que diz respeito à priorização de atividades, no caso do Participante 1 e do 

Participante 3, estas crianças e as respetivas Cuidadoras apenas coincidiram na priorização 

da atividade Aprendizagem formal na escola, sendo que as restantes duas atividades 

priorizadas pelos Participantes e respetivas Cuidadoras foram diferentes. No caso do 

Participante 2 e da sua Cuidadora, estes coincidiram na escolha de duas atividades mais 

importantes – Tempo livre calmo e Interagir com a família, diferindo apenas numa das 

atividades selecionadas.  

Mais se destaca que todas as crianças incluíram nas atividades mais importantes para 

si as Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal e todas as cuidadoras incluíram nas 

atividades mais relevantes para os/as seus/suas filhos/as a atividade Interagir com a família. 

Estes resultados, tal como os referentes à caracterização da participação (frequência e 
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envolvimento) demonstraram a existência de diferenças entre as perspetivas dos cuidadores 

e das próprias crianças, reforçando a necessidade de considerar a os aspetos subjetivos para 

aferir a importância que um sujeito dá a determinadas situações de vida (Coster & Khetani, 

2008). 

 

 No que concerne à identificação de facilitadores da participação das crianças durante 

o período de dever de recolhimento domiciliário, verificou-se nestes três Participantes que 

todas as crianças referiram elementos do Ambiente natural e alterações humanas ao ambiente 

e de Apoio e relações como fatores promotores da sua participação neste período, tendo sido 

ainda mencionadas as Consequências da Pandemia pelo Participante 1 e os Produtos e 

tecnologia pelo Participante 3. Por sua vez, a Cuidadora 1 mencionou como principal 

facilitador da participação neste período as Características e atitudes da própria criança, 

enquanto as Cuidadoras 2 e 3 identificaram o Apoio e as relações como principal promotor 

da participação, coincidindo nesta categoria com os seus educandos. 

 Relativamente às barreiras à participação, não existiu nenhuma categoria consensual 

entre todos os Participantes. Assim, os Participantes 1 e 2 mencionaram o Ambiente natural 

e alterações humanas ao ambiente, tendo o Participante 2 referido também as Consequências 

da pandemia como obstáculos à sua participação. Já o Participante 3 referiu o Apoio e as 

relações como a principal barreira à sua participação. Apenas a Cuidadora 3 identificou a 

mesma categoria de barreiras à participação que a criança (Apoio e relações), tendo a 

Cuidadora 1 referido as Consequências da pandemia e os Serviços, sistemas e políticas e a 

Cuidadora 2 apontado o Apoio e as relações como inibidores da participação do/a seu/sua 

filho/a.  

 Além da diferença de perspetivas entre as crianças e as suas cuidadoras, que continua 

a verificar-se também ao nível das barreiras e facilitadores, destaca-se nestes resultados a 

influência dos fatores ambientais segundo a perspetiva das crianças e a falta de menção da 

influência destes mesmos fatores por parte das suas cuidadoras. Assim, a perspetiva das 

crianças, mais desprovida de pré-conceitos, foi mais ao encontro das perspetivas ecológicas 

e transacionais (Bronfenbrenner, 1979; Gal, 2017; Sameroff, 2010) do que a perspetiva das 

suas cuidadoras que, embora não se tenham focado exclusivamente nas características 

intrínsecas da própria criança, não deram a ênfase sugerida pela literatura aos fatores 

ambientais, tal como sucedeu no Estudo 1. 
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4.1. Limitações e estudos futuros 

Esta secção pretende abordar as limitações inerentes ao presente estudo, assim como 

refletir acerca das possibilidades de futuras investigações neste domínio. 

 Primeiramente, salienta-se que a recolha de dados, quer no caso do questionário do 

Estudo 1, quer no caso das entrevistas do Estudo 2, foi realizada através de plataformas 

online e, por esse motivo, apenas incluiu participantes com recurso a computadores, tablets 

e /ou smartphones e acesso à Internet, que no ano de 2019 correspondia a 80,9% dos 

agregados familiares em Portugal (Instituto Nacional de Estatística, 2020). Este critério, 

embora necessário no momento de realização da recolha de dados, poderá ter limitado o 

acesso à participação no presente estudo de populações com um Nível Socioeconómico mais 

baixo e sem acesso a estes recursos. Assim, considera-se relevante a realização de estudos 

futuros que alcancem também estas populações, de maneira a considera-las na caracterização 

da participação das crianças a residir em Portugal. 

 Em relação à amostra do presente estudo, esta incluiu 175 cuidadores de 189 crianças 

no caso do Estudo 1, e 3 crianças no caso do Estudo 2. Acreditamos que o tamanho desta 

amostra poderá ter sido influenciado pelo tempo de recolha de dados imposto e pelas 

condições virtuais de realização das entrevistas com as crianças. Deste modo, poderá ser 

relevante aumentar o período de recolha de dados e oferecer a possibilidade de escolha entre 

a realização de entrevistas presenciais ou virtuais, de modo a aumentar o número de 

participantes e, consequentemente, a representatividade da amostra. 

 Ainda relativamente à amostra, esta incluiu apenas 12 crianças com dificuldades de 

aprendizagem, sendo que destas apenas uma possuía uma dificuldade de aprendizagem 

severa. Consideramos relevante realizar futuramente um estudo idêntico com uma maior 

representatividade de crianças com algum tipo de incapacidade, de modo a poderem realizar-

se análises mais completas relativamente às diferenças de participação entre os grupos e 

perceber se as diferenças mencionadas na literatura (e.g. Engel-Yeger et al, 2009; Grande, 

2013; Bailey et al., 2014; e Eriksson et al., 2007; Casey et al., 2012; Ferreira et al., 2012; 

citados em Coelho & Pinto, 2018) se verificam atualmente na população portuguesa. 

 Por fim, destaca-se que a versão portuguesa do Picture My Participation! (Imms et 

al., 2014) aplicada aos cuidadores das crianças através do questionário online e às crianças 

através da realização de uma entrevista virtual, não se encontra ainda validada para a 

população portuguesa, pelo que há necessidade de estudar as suas qualidades psicométricas 

para esta população. 
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Conclusões finais e implicações para a prática 

 
Este estudo apresenta alguns resultados que poderão ter implicações nas 

investigações e intervenções futuras neste domínio. 

Primeiramente, este trabalho de investigação revelou que as crianças obtiveram, 

segundo os seus cuidadores, bons resultados de participação ao nível da frequência e do 

envolvimento durante o período de Estado de Emergência em Portugal. Estes dados 

constituem uma informação inovadora, dado que esta foi a primeira vez em que a população 

portuguesa se encontrou em regime de confinamento domiciliário e poderá abrir caminho 

para novas investigações, nomeadamente no que respeita à participação em contextos 

quotidianos por períodos de tempo atípicos. 

Além disso, a existência de diferenças estatisticamente significativas entre a 

participação de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar e de crianças a frequentar o 1º 

CEB, veio corroborar a investigação existente ao nível da participação e da sua ligação com 

o desenvolvimento humano (McWilliam & Bailey, 1995; Kruif & McWilliam, 1999; citados 

em Grande, 2013). 

 Também as diferenças identificadas ao nível do género poderão ser futuramente 

analisadas no sentido de uma confirmação e maior compreensão das mesmas, tentando 

perceber a influência dos papéis de género na frequência de participação em determinadas 

atividades e no envolvimento das crianças na sua realização. 

Será também relevante a realização de trabalhos de investigação que se debrucem 

sobre as diferenças de participação entre crianças com e sem incapacidades e sobre as 

principais barreiras e facilitadores à sua participação. No presente estudo, embora a amostra 

fosse relativamente pequena e o número de crianças com dificuldades de aprendizagem 

bastante reduzido, os resultados demonstraram que os cuidadores colocam 

predominantemente a ênfase na própria criança e nas suas características para explicar os 

seus níveis de participação, tal como sugerido pelo modelo médico (Caldwell, 1973; Scott, 

1978; citados em Grande, 2013), cada vez mais em desuso na investigação e na prática ao 

nível da Psicologia do Desenvolvimento Humano. Estes dados tornam-se especialmente 

inquietantes, uma vez que são provenientes de uma amostra que apenas possui um 

participante com uma dificuldade severa. Assim, é expectável que no caso de amostras de 

crianças com incapacidades se verifique uma explicação acerca da sua (não) participação 

com base nas suas características. Deste modo, realça-se a relevância da investigação e 

intervenção na temática da participação que auxilie na compreensão da passagem de uma 



43 

 

perspetiva centrada na criança para uma perspetiva biopsicossoal e transacional para 

explicação do comportamento e do desenvolvimento humano. Salienta-se também que, nos 

estudos de caso, as crianças nunca mencionaram as suas próprias características como 

fatores com influência na sua participação e, pelo contrário, reforçaram o impacto que o 

ambiente tem na mesma. Estes resultados vêm reafirmar a importância de aferir as 

perspetivas das próprias crianças em investigações futuras, como sugerido por Correia e 

colaboradores (2019). 

Assim, os estudos de caso permitiram o enriquecimento deste trabalho de 

investigação com as perspetivas das crianças acerca da sua participação e com a constatação 

de diferenças entre a perceção destas crianças e a dos seus principais cuidadores, 

corroborando a literatura existente nesta temática (Coster & Khetani, 2008; Liao et al., 2019; 

Huus et al., 2015; citado em Participation for children with disability, s.d.). A existência 

destes dados poderá constituir um ponto de partida no sentido de aumentar a investigação 

com recurso a instrumentos de autorrelato junto de crianças com e sem incapacidade, 

permitindo não só obter informação válida acerca da participação destas crianças 

(Participation for children with disability, s.d.), mas também permitindo que as crianças  se 

exprimam e explicitem as suas perceções quotidianas, possibilitando que estas possam afetar 

e alterar a sua própria situação social (Irwin & Johnson, 2005; citado em Andersson & 

Berger, 2016). Estas indicações não invalidam, contudo, a recolha de informação junto de 

terceiros que convivam diariamente com as crianças, em particular familiares e professores. 

As perspetivas das crianças e dos adultos que as rodeiam não se anulam e podem, 

desejavelmente, ser fontes complementares de informação para que ocorram intervenções 

mais completas e contextualizadas. 

Além disso, consideramos que este estudo se constitui como um contributo para uma 

validação futura do Picture My participation! (Imms et al., 2014) para o contexto português, 

por trazer pela primeira vez uma tradução deste instrumento para a Língua Portuguesa. 

Cremos que, após validado, o Picture My Participation! (Imms et al., 2014) poderá ser uma 

mais valia para a investigação e para a intervenção na temática da participação junto de 

crianças e jovens com e sem incapacidade, uma vez que permite um estudo da mesma caso 

a caso, integrando as perspetivas da criança e dos seus principais cuidadores.  

O novo (a)normal que deu título a este trabalho, refere-se a um quotidiano atual e, 

possivelmente, futuro, que veio trazer grandes alterações às rotinas das crianças e das 

famílias. Não só os cidadãos portugueses ficaram em confinamento domiciliário, o que veio 

impor restrições físicas e adaptação das atividades a este contexto, como as relações sociais 
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sofreram alterações. Especificamente no caso das crianças, estas tiveram, por um lado, um 

aumento do tempo passado com os membros da família (o que poderá explicar os elevados 

níveis de participação em atividades como Interagir com a família e nas Refeições em 

família)  e, por outro lado, uma diminuição substancial do contacto com os pares, numa fase 

de desenvolvimento da identidade, das competências de interação com o outro (Erikson, 

1968) e do comportamento pró-social (Eisenberg et al., 1996) em que estas interações se 

revestem de especial importância. É também de salientar que a diminuição do leque de 

contextos de frequência destas crianças limitam as suas experiências e, consequentemente, 

as suas aprendizagens ao nível das tarefas, das expectativas sociais e, novamente, das formas 

de interação. Todas estas alterações fazem-nos refletir acerca de oportunidades de 

desenvolvimento que se ganharam, nomeadamente ao nível das interações familiares. Mas, 

importa também refletir acerca das oportunidades que se perderam, como é o caso das 

interações com pares e das possíveis consequências a curto, médio e longo prazo desta perda. 

De facto, o impacto da Pandemia Covid-19 foi (é) um tema que chegou repentinamente e 

rapidamente também se afirmou como um foco de extrema relevância na investigação 

presente e futura em Psicologia. 
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Anexos 

Anexo A – Questionário online utilizado para recolha de dados do Estudo 1 
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Anexo B – Declaração de Consentimento Informado do Estudo 1 
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Anexo C – Declaração de Consentimento Informado do Estudo 2 
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Anexo D – Resultados da Análise Estatística 

 

Tabela 1 

Frequência de participação por atividade de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar  

 

N 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

Rotinas diárias 

em casa para 

cuidado pessoal  

69 0 1,28 1,00 1 ,482 1 3 

Refeições em 

família  

69 0 1,09 1,00 1 ,332 1 3 

Tomar conta da 

sua própria saúde 

69 0 3,45 4,00 4 ,814 1 4 

Reunir bens 

necessários para 

a família  

69 0 2,83 3,00 4 1,111 1 4 

Preparar 

refeições com ou 

para a família 

69 0 2,57 2,00 2 ,882 1 4 

Fazer limpezas 

em casa  

69 0 2,62 2,00 2 ,859 1 4 

Tomar conta de 

outros membros 

da família 

69 0 2,70 2,00 2 ,896 1 4 

Cuidar de 

animais  

69 0 2,97 3,00 4 1,000 1 4 

Interagir com a 

família  

69 0 1,13 1,00 1 ,380 1 3 

Atividades de 

tempo livre 

organizadas  

69 0 2,03 2,00 1 1,084 1 4 

Tempo livre 

calmo  

69 0 1,84 2,00 2 ,720 1 4 

Visitar o centro 

de saúde  

69 0 2,51 2,00 4 1,220 1 4 

Aprendizagem 

formal na escola 

69 0 1,75 1,00 1 1,077 1 4 
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Tabela 2 

Frequência global de participação de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar 

N Valid 69 

Missing 0 

Mean 2,21 

Median 2,15 

Mode 2,15 

Std. Deviation ,474 

Minimum 1,00 

Maximum 3,15 

 
 

Tabela 3 

Envolvimento na participação por atividade de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar 

 

N 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

Rotinas diárias em 

casa para cuidado 

pessoal 

69 0 1,43 1,00 1 ,581 1 3 

Refeições em 

família 

69 0 1,22 1,00 1 ,481 1 3 

Tomar conta da sua 

própria saúde 

28 41 2,46 2,50 3 ,576 1 3 

Reunir bens 

necessários para a 

família 

43 26 2,07 2,00 2 ,737 1 3 

Preparar refeições 

com ou para a 

família 

61 8 2,05 2,00 2 ,693 1 3 

Fazer limpezas em 

casa 

59 10 2,22 2,00 2 ,721 1 3 

Tomar conta de 

outros membros da 

família 

25 44 2,44 3,00 3 ,712 1 3 

Cuidar de animais 41 28 2,10 2,00 2a ,800 1 3 

Interagir com a 

família 

69 0 1,16 1,00 1 ,407 1 3 

Atividades de 

tempo livre 

organizadas 

58 11 1,55 1,00 1 ,705 1 3 

Tempo livre calmo 67 2 1,84 2,00 2 ,751 1 3 

Visitar o centro de 

saúde 

44 25 1,93 2,00 2 ,759 1 3 
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Aprendizagem 

formal na escola 

61 8 1,38 1,00 1 ,610 1 3 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 
 

Tabela 4 

Envolvimento global na participação de crianças a frequentar o Ensino Pré-Escolar 

N Valid 69 

Missing 0 

Mean 1,74 

Median 1,75 

Mode 2,00 

Std. Deviation ,36 

Minimum 1,00 

Maximum 3,00 

 

 

Tabela 5 

Frequência de participação por atividade de crianças a frequentar o 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

 

N 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

Rotinas diárias em 

casa para cuidado 

pessoal 

120 0 1,18 1,00 1 ,410 1 3 

Refeições em 

família 

120 0 1,03 1,00 1 ,180 1 2 

Tomar conta da sua 

própria saúde 

120 0 2,90 3,00 4 1,040 1 4 

Reunir bens 

necessários para a 

família 

120 0 2,68 3,00 4 1,139 1 4 

Preparar refeições 

com ou para a 

família 

120 0 2,46 2,00 2 ,952 1 4 

Fazer limpezas em 

casa 

120 0 2,35 2,00 2 ,857 1 4 

Tomar conta de 

outros membros da 

família 

120 0 3,01 3,00 4 1,017 1 4 

Cuidar de animais 120 0 2,62 2,50 2 1,070 1 4 

Interagir com a 

família 

120 0 1,14 1,00 1 ,350 1 2 
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Atividades de 

tempo livre 

organizadas 

120 0 1,58 1,00 1 ,816 1 4 

Tempo livre calmo 120 0 1,59 1,00 1 ,667 1 3 

Visitar o centro de 

saúde 

120 0 2,31 2,00 2 1,098 1 4 

Aprendizagem 

formal na escola 

120 0 1,29 1,00 1 ,703 1 4 

 

 

Tabela 6 

Frequência global de participação de crianças a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico 

N Valid 120 

Missing 0 

Mean 2,01 

Median 2,00 

Mode 1,92 

Std. Deviation ,47 

Minimum 1,00 

Maximum 3,00 

 
 

Tabela 7 

Envolvimento na participação por atividade de crianças a frequentar o 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

 

N 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

Rotinas diárias 

em casa para 

cuidado pessoal 

119 1 1,31 1,00 1 ,533 1 3 

Refeições em 

família 

119 1 1,14 1,00 1 ,375 1 3 

Tomar conta da 

sua própria 

saúde 

70 50 2,04 2,00 2 ,624 1 3 

Reunir bens 

necessários 

para a família 

84 36 2,00 2,00 2 ,677 1 3 

Preparar 

refeições com 

ou para a 

família 

97 23 2,00 2,00 2 ,707 1 3 

Fazer limpezas 

em casa 

105 15 2,02 2,00 2 ,665 1 3 
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Tomar conta de 

outros membros 

da família 

73 47 2,04 2,00 2 ,676 1 3 

Cuidar de 

animais 

79 41 1,80 2,00 2 ,705 1 3 

Interagir com a 

família 

119 1 1,22 1,00 1 ,435 1 3 

Atividades de 

tempo livre 

organizadas 

114 6 1,44 1,00 1 ,580 1 3 

Tempo livre 

calmo 

120 0 1,53 1,00 1 ,634 1 3 

Visitar o centro 

de saúde 

89 31 1,90 2,00 2 ,739 1 3 

Aprendizagem 

formal na 

escola 

114 6 1,21 1,00 1 ,451 1 3 

 

 

Tabela 8 

Envolvimento global na participação de crianças a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico 

N Valid 120 

Missing 0 

Mean 1,61 

Median 1,58 

Mode 1,00 

Std. Deviation ,35 

Minimum 1,00 

Maximum 2,70 

 
 

Tabela 9 

Teste t para amostras independentes: Frequência de participação por atividades no Ensino Pré-

Escolar vs. 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Rotinas 

diárias em 

casa para 

cuidado 

pessoal  

Equal variances 

assumed 

6,723 ,010 1,393 187 ,165 ,092 ,066 -,038 ,222 

Equal variances 

not assumed   

1,334 124,081 ,185 ,092 ,069 -,045 ,229 

Refeições 

em família 

Equal variances 

assumed 

8,493 ,004 1,441 187 ,151 ,054 ,037 -,020 ,127 

Equal variances 

not assumed 
  

1,242 91,558 ,217 ,054 ,043 -,032 ,139 

Tomar 

conta da 

sua 

própria 

saúde  

Equal variances 

assumed 

7,041 ,009 3,770 187 ,000 ,549 ,146 ,262 ,837 

Equal variances 

not assumed   

4,025 170,002 ,000 ,549 ,136 ,280 ,819 

Reunir 

bens 

necessário

s para a 

família  

Equal variances 

assumed 

,088 ,767 ,886 187 ,377 ,151 ,171 -,185 ,487 

Equal variances 

not assumed   

,892 144,799 ,374 ,151 ,169 -,184 ,486 

Preparar 

refeições 

com ou 

para a 

família 

Equal variances 

assumed 

,426 ,515 ,763 187 ,446 ,107 ,140 -,169 ,383 

Equal variances 

not assumed   

,779 150,823 ,437 ,107 ,137 -,164 ,378 

Fazer 

limpezas 

em casa  

Equal variances 

assumed 

,637 ,426 2,109 187 ,036 ,273 ,130 ,018 ,529 

Equal variances 

not assumed 
  

2,107 141,507 ,037 ,273 ,130 ,017 ,530 

Tomar 

conta de 

outros 

membros 

da família 

Equal variances 

assumed 

,422 ,517 -2,124 187 ,035 -,313 ,147 -,603 -,022 

Equal variances 

not assumed   

-2,197 156,811 ,029 -,313 ,142 -,594 -,032 

Cuidar de 

animais 

Equal variances 

assumed 

1,820 ,179 2,244 187 ,026 ,354 ,158 ,043 ,666 

Equal variances 

not assumed 
  

2,286 149,988 ,024 ,354 ,155 ,048 ,661 

Interagir 

com a 

família  

Equal variances 

assumed 

,095 ,758 -,206 187 ,837 -,011 ,055 -,119 ,096 

Equal variances 

not assumed 
  

-,201 132,519 ,841 -,011 ,056 -,122 ,099 
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Atividades 

de tempo 

livre 

organizad

as  

Equal variances 

assumed 

7,423 ,007 3,256 187 ,001 ,454 ,139 ,179 ,729 

Equal variances 

not assumed   

3,020 112,722 ,003 ,454 ,150 ,156 ,752 

Tempo 

livre 

calmo  

Equal variances 

assumed 

1,407 ,237 2,398 187 ,017 ,249 ,104 ,044 ,454 

Equal variances 

not assumed 
  

2,350 133,203 ,020 ,249 ,106 ,039 ,458 

Visitar o 

centro de 

saúde 

Equal variances 

assumed 

3,926 ,049 1,151 187 ,251 ,199 ,173 -,142 ,540 

Equal variances 

not assumed 
  

1,118 130,009 ,265 ,199 ,178 -,153 ,551 

Aprendiza

gem 

formal na 

escola 

Equal variances 

assumed 

22,758 ,000 3,564 187 ,000 ,462 ,130 ,206 ,718 

Equal variances 

not assumed 
  

3,194 101,921 ,002 ,462 ,145 ,175 ,749 

 

 

Tabela 10 

Teste t para amostras independentes: Frequência de participação global no Ensino Pré-

Escolar vs. 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Caracterização 

Frequência 

Equal 

variances 

assumed 

,006 ,939 2,825 187 ,005 ,20156 ,07134 ,06082 ,34230 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,820 141,078 ,005 ,20156 ,07147 ,06026 ,34286 
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Tabela 11 

Teste t para amostras independentes: Envolvimento na participação por atividades no 

Ensino Pré-Escolar vs. 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Rotinas 

diárias em 

casa para 

cuidado 

pessoal  

Equal variances 

assumed 

3,962 ,048 1,486 186 ,139 ,124 ,083 -,041 ,288 

Equal variances 

not assumed   

1,452 132,341 ,149 ,124 ,085 -,045 ,293 

Refeições 

em família  

Equal variances 

assumed 

5,507 ,020 1,182 186 ,239 ,075 ,063 -,050 ,199 

Equal variances 

not assumed 
  

1,107 115,990 ,271 ,075 ,067 -,059 ,208 

Tomar 

conta da 

sua 

própria 

saúde 

Equal variances 

assumed 

1,888 ,173 3,085 96 ,003 ,421 ,137 ,150 ,693 

Equal variances 

not assumed   

3,193 53,658 ,002 ,421 ,132 ,157 ,686 

Reunir 

bens 

necessário

s para a 

família  

Equal variances 

assumed 

1,436 ,233 ,534 125 ,595 ,070 ,131 -,189 ,329 

Equal variances 

not assumed   

,519 78,687 ,605 ,070 ,134 -,198 ,337 

Preparar 

refeições 

com ou 

para a 

família 

Equal variances 

assumed 

,002 ,961 ,429 156 ,669 ,049 ,115 -,177 ,276 

Equal variances 

not assumed   

,431 129,511 ,667 ,049 ,114 -,177 ,275 

Fazer 

limpezas 

em casa  

Equal variances 

assumed 

4,688 ,032 1,805 162 ,073 ,201 ,112 -,019 ,421 

Equal variances 

not assumed 
  

1,764 112,374 ,080 ,201 ,114 -,025 ,427 

Tomar 

conta de 

Equal variances 

assumed 

2,255 ,136 2,513 96 ,014 ,399 ,159 ,084 ,714 
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outros 

membros 

da família 

Equal variances 

not assumed   

2,449 39,836 ,019 ,399 ,163 ,070 ,728 

Cuidar de 

animais  

Equal variances 

assumed 

,919 ,340 2,111 118 ,037 ,300 ,142 ,019 ,582 

Equal variances 

not assumed 
  

2,028 72,668 ,046 ,300 ,148 ,005 ,595 

Interagir 

com a 

família  

Equal variances 

assumed 

2,998 ,085 -,919 186 ,359 -,059 ,064 -,186 ,068 

Equal variances 

not assumed 
  

-,936 150,061 ,351 -,059 ,063 -,184 ,066 

Atividades 

de tempo 

livre 

organizad

as  

Equal variances 

assumed 

5,373 ,022 1,122 170 ,263 ,113 ,101 -,086 ,312 

Equal variances 

not assumed   

1,054 97,239 ,295 ,113 ,107 -,100 ,326 

Tempo 

livre 

calmo  

Equal variances 

assumed 

,888 ,347 2,925 185 ,004 ,302 ,103 ,098 ,507 

Equal variances 

not assumed 
  

2,789 118,637 ,006 ,302 ,108 ,088 ,517 

Visitar o 

centro de 

saúde  

Equal variances 

assumed 

,007 ,931 ,240 131 ,811 ,033 ,137 -,239 ,305 

Equal variances 

not assumed 
  

,237 83,749 ,813 ,033 ,139 -,243 ,309 

Aprendiza

gem 

formal na 

escola 

Equal variances 

assumed 

14,124 ,000 2,052 173 ,042 ,167 ,081 ,006 ,327 

Equal variances 

not assumed 
  

1,876 95,818 ,064 ,167 ,089 -,010 ,343 

 

 

Tabela 12 

Teste t para amostras independentes: Envolvimento na participação global no Ensino Pré-

Escolar vs. 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Caracterização 

Envolvimento 

Equal 

variances 

assumed 

,029 ,864 2,396 187 ,018 ,12849 ,05362 ,02272 ,23427 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,371 137,290 ,019 ,12849 ,05420 ,02132 ,23567 

 

 

Tabela 13 

Médias dos grupos: Frequência de participação por atividades Raparigas vs. Rapazes 

Group Statistics 

 Sexo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Rotinas diárias em casa para 

cuidado pessoal  

Raparigas 79 1,13 ,371 ,042 

Rapazes 110 1,28 ,472 ,045 

Refeições em família  Raparigas 79 1,04 ,192 ,022 

Rapazes 110 1,06 ,280 ,027 

Tomar conta da sua própria 

saúde  

Raparigas 79 3,13 1,030 ,116 

Rapazes 110 3,08 ,978 ,093 

Reunir bens necessários para 

a família  

Raparigas 79 2,68 1,092 ,123 

Rapazes 110 2,76 1,157 ,110 

Preparar refeições com ou 

para a família 

Raparigas 79 2,28 ,831 ,094 

Rapazes 110 2,65 ,962 ,092 

Fazer limpezas em casa  Raparigas 79 2,32 ,809 ,091 

Rapazes 110 2,55 ,895 ,085 

Tomar conta de outros 

membros da família 

Raparigas 79 2,70 1,030 ,116 

Rapazes 110 3,04 ,928 ,088 

Cuidar de animais  Raparigas 79 2,59 1,092 ,123 

Rapazes 110 2,85 1,021 ,097 

Interagir com a família  Raparigas 79 1,14 ,348 ,039 

Rapazes 110 1,14 ,370 ,035 

Atividades de tempo livre 

organizadas  

Raparigas 79 1,85 1,063 ,120 

Rapazes 110 1,66 ,849 ,081 

Tempo livre calmo  Raparigas 79 1,59 ,631 ,071 

Rapazes 110 1,75 ,735 ,070 

Visitar o centro de saúde  Raparigas 79 2,38 1,124 ,127 

Rapazes 110 2,38 1,165 ,111 

Aprendizagem formal na 

escola 

Raparigas 79 1,34 ,766 ,086 

Rapazes 110 1,55 ,954 ,091 
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Tabela 14 

Testes t para amostras independentes: Frequência de participação por atividades Raparigas 

vs. Rapazes 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Rotinas 

diárias 

em casa 

para 

cuidado 

pessoal  

Equal 

variances 

assumed 

23,619 ,000 -2,433 187 ,016 -,155 ,064 -,281 -,029 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,530 185,422 ,012 -,155 ,061 -,276 -,034 

Refeiçõe

s em 

família  

Equal 

variances 

assumed 

2,038 ,155 -,703 187 ,483 -,026 ,036 -,098 ,046 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,746 186,668 ,456 -,026 ,034 -,093 ,042 

Tomar 

conta da 

sua 

própria 

saúde 

 

Equal 

variances 

assumed 

,556 ,457 ,304 187 ,762 ,045 ,147 -,246 ,336 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,301 162,867 ,764 ,045 ,149 -,249 ,338 

Reunir 

bens 

necessár

ios para 

a família  

Equal 

variances 

assumed 

,844 ,359 -,480 187 ,631 -,080 ,167 -,409 ,249 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,485 173,629 ,628 -,080 ,165 -,406 ,246 

Preparar 

refeições 

com ou 

Equal 

variances 

assumed 

8,130 ,005 -2,803 187 ,006 -,376 ,134 -,641 -,111 
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para a 

família 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,871 180,643 ,005 -,376 ,131 -,635 -,118 

Fazer 

limpezas 

em casa  

Equal 

variances 

assumed 

4,037 ,046 -1,805 187 ,073 -,229 ,127 -,479 ,021 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,835 177,291 ,068 -,229 ,125 -,475 ,017 

Tomar 

conta de 

outros 

membro

s da 

família 

Equal 

variances 

assumed 

3,979 ,048 -2,374 187 ,019 -,340 ,143 -,623 -,057 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,333 157,237 ,021 -,340 ,146 -,628 -,052 

Cuidar 

de 

animais  

Equal 

variances 

assumed 

1,452 ,230 -1,674 187 ,096 -,260 ,155 -,565 ,046 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,656 161,221 ,100 -,260 ,157 -,569 ,050 

Interagir 

com a 

família  

Equal 

variances 

assumed 

,002 ,966 ,054 187 ,957 ,003 ,053 -,102 ,108 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,055 173,987 ,957 ,003 ,053 -,101 ,107 

Atividad

es de 

tempo 

livre 

organiza

das  

Equal 

variances 

assumed 

3,982 ,047 1,325 187 ,187 ,184 ,139 -,090 ,459 

Equal 

variances 

not assumed 

  

1,277 144,151 ,204 ,184 ,144 -,101 ,470 

Tempo 

livre 

calmo  

Equal 

variances 

assumed 

,525 ,470 -1,472 187 ,143 -,151 ,102 -,352 ,051 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,509 181,066 ,133 -,151 ,100 -,347 ,046 

Visitar o 

centro 

de saúde  

Equal 

variances 

assumed 

,314 ,576 -,012 187 ,990 -,002 ,169 -,336 ,332 
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Equal 

variances 

not assumed 

  

-,012 171,643 ,990 -,002 ,168 -,334 ,330 

Aprendi

zagem 

formal 

na 

escola 

Equal 

variances 

assumed 

6,015 ,015 -1,568 187 ,119 -,204 ,130 -,460 ,053 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,625 184,637 ,106 -,204 ,125 -,451 ,044 

 

 

Tabela 15 

Médias dos grupos: Frequência de participação global Raparigas vs. Rapazes 

Group Statistics 

 Sexo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Caracterização 

Frequência 

Raparigas 79 2,0127 ,43119 ,04851 

Rapazes 110 2,1350 ,50942 ,04857 

 

 

Tabela 16 

Testes t para amostras independentes: Frequência de participação global Raparigas vs. 

Rapazes 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Caracterização 

Frequência 

Equal 

variances 

assumed 

3,866 ,051 -1,734 187 ,085 -,12231 ,07054 -,26147 ,01686 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,782 181,933 ,076 -,12231 ,06865 -,25776 ,01314 

 

 

 

Tabela 17 

Médias dos grupos: Envolvimento na participação por atividades Raparigas vs. Rapazes 

Group Statistics 

 Sexo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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Rotinas diárias em casa para 

cuidado pessoal  

Raparigas 79 1,20 ,435 ,049 

Rapazes 109 1,47 ,602 ,058 

Refeições em família  Raparigas 79 1,14 ,416 ,047 

Rapazes 109 1,19 ,419 ,040 

Tomar conta da sua própria 

saúde  

Raparigas 38 2,00 ,569 ,092 

Rapazes 60 2,27 ,660 ,085 

Reunir bens necessários para 

a família  

Raparigas 57 1,93 ,651 ,086 

Rapazes 70 2,10 ,725 ,087 

Preparar refeições com ou 

para a família 

Raparigas 73 1,99 ,656 ,077 

Rapazes 85 2,05 ,738 ,080 

Fazer limpezas em casa  Raparigas 75 2,07 ,684 ,079 

Rapazes 89 2,11 ,698 ,074 

Tomar conta de outros 

membros da família 

Raparigas 46 1,98 ,614 ,091 

Rapazes 52 2,29 ,750 ,104 

Cuidar de animais  Raparigas 54 1,70 ,690 ,094 

Rapazes 66 2,06 ,762 ,094 

Interagir com a família  Raparigas 79 1,15 ,361 ,041 

Rapazes 109 1,23 ,464 ,044 

Atividades de tempo livre 

organizadas  

Raparigas 67 1,37 ,573 ,070 

Rapazes 105 1,54 ,651 ,064 

Tempo livre calmo  Raparigas 79 1,51 ,677 ,076 

Rapazes 108 1,74 ,689 ,066 

Visitar o centro de saúde  Raparigas 57 1,93 ,753 ,100 

Rapazes 76 1,89 ,741 ,085 

Aprendizagem formal na 

escola 

Raparigas 76 1,17 ,379 ,043 

Rapazes 99 1,34 ,592 ,059 

 

 

Tabela 18 

Testes t para amostras independentes: Envolvimento na participação por atividades 

Raparigas vs. Rapazes 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Rotinas 

diárias em 

casa para 

cuidado 

pessoal 

Equal 

variances 

assumed 

33,421 ,000 -3,336 186 ,001 -,265 ,080 -,422 -,108 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-3,509 186,000 ,001 -,265 ,076 -,415 -,116 

Refeições 

em família  

Equal 

variances 

assumed 

2,332 ,128 -,866 186 ,388 -,053 ,062 -,175 ,068 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,867 169,007 ,387 -,053 ,062 -,175 ,068 

Tomar 

conta da 

sua 

própria 

saúde  

Equal 

variances 

assumed 

9,056 ,003 -2,052 96 ,043 -,267 ,130 -,525 -,009 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,121 87,199 ,037 -,267 ,126 -,517 -,017 

Reunir 

bens 

necessário

s para a 

família  

Equal 

variances 

assumed 

1,812 ,181 -1,377 125 ,171 -,170 ,124 -,415 ,074 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,392 123,790 ,166 -,170 ,122 -,412 ,072 

Preparar 

refeições 

com ou 

para a 

família 

Equal 

variances 

assumed 

2,763 ,098 -,543 156 ,588 -,061 ,112 -,282 ,160 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,548 155,812 ,585 -,061 ,111 -,280 ,158 

Fazer 

limpezas 

em casa  

Equal 

variances 

assumed 

,331 ,566 -,421 162 ,674 -,046 ,108 -,260 ,168 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,422 158,302 ,674 -,046 ,108 -,260 ,168 

Tomar 

conta de 

outros 

membros 

da família 

Equal 

variances 

assumed 

10,676 ,002 -2,222 96 ,029 -,310 ,140 -,587 -,033 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,250 95,464 ,027 -,310 ,138 -,584 -,036 
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Cuidar de 

animais  

Equal 

variances 

assumed 

,000 ,983 -2,662 118 ,009 -,357 ,134 -,622 -,091 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,688 116,747 ,008 -,357 ,133 -,620 -,094 

Interagir 

com a 

família  

Equal 

variances 

assumed 

6,654 ,011 -1,236 186 ,218 -,077 ,063 -,201 ,046 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,286 185,022 ,200 -,077 ,060 -,196 ,041 

Atividades 

de tempo 

livre 

organizad

as  

Equal 

variances 

assumed 

4,351 ,038 -1,746 170 ,083 -,170 ,097 -,362 ,022 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1,795 153,414 ,075 -,170 ,095 -,356 ,017 

Tempo 

livre 

calmo  

Equal 

variances 

assumed 

,066 ,797 -2,316 185 ,022 -,234 ,101 -,434 -,035 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,322 169,834 ,021 -,234 ,101 -,434 -,035 

Visitar o 

centro de 

saúde 

Equal 

variances 

assumed 

,000 ,986 ,268 131 ,789 ,035 ,131 -,223 ,294 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,268 119,744 ,789 ,035 ,131 -,224 ,294 

Aprendiza

gem 

formal na 

escola 

Equal 

variances 

assumed 

21,715 ,000 -2,214 173 ,028 -,172 ,078 -,326 -,019 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,340 168,028 ,020 -,172 ,074 -,318 -,027 

 

 

Tabela 19 

Médias dos grupos: Envolvimento na participação global Raparigas vs. Rapazes 

Group Statistics 

 Sexo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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Caracterização 

Envolvimento 

Raparigas 79 1,58 ,300 ,034 

Rapazes 110 1,71 ,388 ,037 

  

 

Tabela 20 

Testes t para amostras independentes: Envolvimento na participação global Raparigas vs. 

Rapazes 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Caracter

ização 

Envolvi

mento 

Equal 

variances 

assumed 

4,671 ,032 -2,578 187 ,011 -,13460 ,05222 -,23762 -,03159 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,687 185,926 ,008 -,13460 ,05010 -,23344 -,03577 

 

 

Tabela 21 

Médias dos grupos: Frequência de participação por atividades Crianças com dificuldades 

de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades de aprendizagem 

Dificuldade de Aprendizagem N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Sim Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal  12 1 2 1,33 ,492 

Refeições em família  12 1 1 1,00 ,000 

Tomar conta da sua própria saúde 12 1 4 3,17 1,030 

Reunir bens necessários para a família  12 1 4 2,92 1,311 

Preparar refeições com ou para a família 12 1 4 2,83 1,115 

Fazer limpezas em casa  12 1 4 2,50 ,905 

Tomar conta de outros membros da família 12 2 4 3,58 ,669 

Cuidar de animais  12 1 4 2,83 1,337 

Interagir com a família 12 1 2 1,08 ,289 

Atividades de tempo livre organizadas  12 1 4 1,83 1,115 

Tempo livre calmo  12 1 3 2,08 ,900 

Visitar o centro de saúde  12 1 4 2,67 1,303 

Aprendizagem formal na escola 12 1 4 1,50 1,000 

Valid N (listwise) 12     

Não Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal 108 1 3 1,17 ,399 
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Refeições em família 108 1 2 1,04 ,190 

Tomar conta da sua própria saúde 108 1 4 2,87 1,042 

Reunir bens necessários para a família 108 1 4 2,65 1,122 

Preparar refeições com ou para a família 108 1 4 2,42 ,929 

 Fazer limpezas em casa  108 1 4 2,33 ,854 

Tomar conta de outros membros da família 108 1 4 2,94 1,031 

Cuidar de animais 108 1 4 2,59 1,042 

Interagir com a família 108 1 2 1,15 ,357 

Atividades de tempo livre organizadas 108 1 4 1,55 ,778 

Tempo livre calmo 108 1 3 1,54 ,618 

Visitar o centro de saúde 108 1 4 2,27 1,073 

Aprendizagem formal na escola 108 1 4 1,27 ,664 

Valid N (listwise) 108     

 

 

Tabela 22 

Testes U de Mann-Whitney para amostras independentes: Frequência de participação por 

atividades Crianças com dificuldades de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades de 

aprendizagem 

 

Mann-Whitney 

U Wilcoxon W Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Rotinas diárias em casa para 

cuidado pessoal  

536,000 6422,000 -1,487 ,137 

Refeições em família  624,000 702,000 -,675 ,500 

Tomar conta da sua própria 

saúde 

542,000 6428,000 -,971 ,332 

Reunir bens necessários para 

a família  

560,500 6446,500 -,796 ,426 

Preparar refeições com ou 

para a família 

513,000 6399,000 -1,259 ,208 

Fazer limpezas em casa  549,000 6435,000 -,955 ,339 

Tomar conta de outros 

membros da família 

425,000 6311,000 -2,063 ,039 

Cuidar de animais  567,000 6453,000 -,737 ,461 

Interagir com a família  606,000 684,000 -,608 ,543 

Atividades de tempo livre 

organizadas  

572,000 6458,000 -,756 ,449 

Tempo livre calmo  422,500 6308,500 -2,195 ,028 

Visitar o centro de saúde  531,000 6417,000 -1,061 ,289 

Aprendizagem formal na 

escola 

595,000 6481,000 -,677 ,499 

a. Grouping Variable: Dificuldade_Aprendizagem 
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Tabela 23 

Médias dos grupos: Frequência de participação global dos grupos Crianças com 

dificuldades de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades de aprendizagem 

Dificuldade_Aprendizagem N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sim Caracterização_Frequência 12 1,38 2,85 2,2564 ,58797 

Valid N (listwise) 12     

Não Caracterização_Frequência 108 1,00 3,00 1,9829 ,45128 

Valid N (listwise) 108     

 

 

Tabela 24 

Testes U de Mann-Whitney para amostras independentes: Frequência de participação 

global Crianças com dificuldades de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades de 

aprendizagem 

 

Caracterização 

Frequência 

Mann-Whitney U 453,000 

Wilcoxon W 6339,000 

Z -1,710 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,087 

a. Grouping Variable: Dificuldade_Aprendizagem 

 

 

Tabela 25 

Médias dos grupos: Envolvimento na participação por atividades Crianças com 

dificuldades de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades de aprendizagem 

Dificuldade_Aprendizagem N Minimum Maximum 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Sim Rotinas diárias em casa para cuidado 

pessoal 

12 1 3  1,50 ,674 

Refeições em família 12 1 2  1,08 ,289 

Tomar conta da sua própria saúde  5 1 3  2,00 ,707 

Reunir bens necessários para a família  7 1 3  2,00 ,816 

Preparar refeições com ou para a família 8 1 3  1,75 ,707 

Fazer limpezas em casa 7 1 3  2,00 ,816 

Tomar conta de outros membros da 

família 

4 2 3  2,25 ,500 

Cuidar de animais  6 1 3  1,67 ,816 

Interagir com a família 11 1 2  1,18 ,405 

Atividades de tempo livre organizadas  11 1 3  1,64 ,674 

Tempo livre calmo 12 1 3  1,75 ,622 

Visitar o centro de saúde 7 1 3  2,00 ,577 

Aprendizagem formal na escola 11 1 2  1,45 ,522 
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Valid N (listwise) 3      

Não Rotinas diárias em casa para cuidado 

pessoal 

107 1 3  1,29 ,514 

Refeições em família 107 1 3  1,15 ,384 

Tomar conta da sua própria saúde  65 1 3  2,05 ,623 

Reunir bens necessários para a família  77 1 3  2,00 ,669 

Preparar refeições com ou para a família 89 1 3  2,02 ,707 

Fazer limpezas em casa 98 1 3  2,02 ,658 

Tomar conta de outros membros da 

família 

69 1 3  2,03 ,685 

Cuidar de animais  73 1 3  1,81 ,700 

Interagir com a família 108 1 3  1,22 ,439 

Atividades de tempo livre organizadas 103 1 3  1,42 ,569 

Tempo livre calmo 108 1 3  1,51 ,634 

Visitar o centro de saúde  82 1 3  1,89 ,754 

Aprendizagem formal na escola 103 1 3  1,18 ,437 

Valid N (listwise) 39      

 

 

Tabela 26 

Testes U de Mann-Whitney para amostras independentes: Envolvimento na participação 

por atividades Crianças com dificuldades de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades 

de aprendizagem 

 

Mann-

Whitney U Wilcoxon W Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-

tailed Sig.)] 

Rotinas diárias em casa 

para cuidado pessoal 

536,000 6314,000 -1,200 ,230 
 

Refeições em família 605,000 683,000 -,552 ,581  

Tomar conta da sua 

própria saúde 

156,500 171,500 -,158 ,875 ,895b 

Reunir bens necessários 

para a família 

269,500 3272,500 ,000 1,000 
 

Preparar refeições com 

ou para a família 

283,000 319,000 -1,044 ,296 
 

Fazer limpezas em casa  338,000 366,000 -,072 ,943  

Tomar conta de outros 

membros da família 

115,000 2530,000 -,619 ,536 ,599b 

Cuidar de animais 193,000 214,000 -,524 ,600  

Interagir com a família  574,500 640,500 -,253 ,800  

Atividades de tempo 

livre organizadas 

464,500 5820,500 -1,142 ,254 
 

Tempo livre calmo  506,500 6392,500 -1,398 ,162  

Visitar o centro de saúde  260,000 3663,000 -,443 ,658  
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Aprendizagem formal na 

escola 

407,500 5763,500 -2,228 ,026 
 

a. Grouping Variable: Dificuldade_Aprendizagem 

b. Not corrected for ties. 

 

 

Tabela 27 

Médias dos grupos: Envolvimento na participação global dos grupos Crianças com 

dificuldades de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades de aprendizagem 

Dificuldade_Aprendizagem N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Sim Caracterização_Envolvimento 12 1,23 2,20 1,6673 ,31967 

Valid N (listwise) 12     

Não Caracterização_Envolvimento 108 1,00 2,70 1,6049 ,35371 

Valid N (listwise) 108     

 

 

Tabela 28 

Testes U de Mann-Whitney para amostras independentes: Envolvimento na participação 

global Crianças com dificuldades de aprendizagem vs. Crianças sem dificuldades de 

aprendizagem 

 

Caracterização_

Envolvimento 

Mann-Whitney U 576,500 

Wilcoxon W 6462,500 

Z -,626 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,531 

a. Grouping Variable: 

Dificuldade_Aprendizagem 
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Anexo E – Análise de conteúdo 

 

Tabela 29 

Categorias para codificação de Barreiras e Facilitadores 
Código Definição do código Exemplo 

Produtos e 

tecnologia 

Relacionado com produtos, instrumentos, 

equipamento ou tecnologia. 

Eu uso o meu telemóvel 

para definir lembretes para 

tomar a minha medicação. 

Ambiente natural e 

alterações humanas 

ao ambiente 

 

Relacionado com elementos animados e inanimados 

do ambiente físico ou natural e com componentes 

desse ambiente modificado pelas pessoas. 

Eu não posso usar a minha 

cadeira de rodas quando 

vamos fazer caminhadas 

Apoio e relações Relacionado com pessoas ou animais que dão apoio 

prático, físico ou emocional, cuidando, protegendo e 

assistindo, bem como com relações com outras 

pessoas em todos os aspetos da vida diária, excluindo 

as atitudes das pessoas que dão suporte. 

Eu gosto de ir à compras 

sozinho(a) e consigo ir 

sozinho com o meu cão-

guia. 

Atitudes Relacionado com as atitudes observáveis através das 

consequências de hábitos, práticas, ideologias, 

normas, crenças factuais e religiosas, e com as atitudes 

das pessoas externas à pessoa (não à própria pessoa). 

Eu adoro animais de 

estimação, mas a minha 

mãe não me deixa ter um 

cão. 

Serviços, sistemas e 

políticas 

Serviços relacionados com programas estruturados 

públicos, privados ou serviços voluntários 

estabelecidos a nível local, comunitário, regional, 

nacional ou internacional que vão ao encontro das 

necessidades das pessoas. Sistemas e políticas 

respetivamente relacionados com controlo 

administrativo e mecanismos de controlo e regras, 

regulamentações e padrões estabelecidos nos 

diferentes níveis mencionados, em diversos setores da 

sociedade. 

Eu gostava de ir para a 

escola da vizinhança, mas a 

escola não me deixa ter 

aulas lá. 

Características e 

atitudes da própria 

criança 

Características (físicas e psicológicas) e pensamentos 

exteriorizados e atitudes das crianças que influenciam 

a realização das suas tarefas quotidianas. 

Sou muito novo para poder 

tomar os medicamentos 

sozinho. 

Consequências da 

pandemia 

Alterações no ambiente físico e humano, nas atitudes 

e nos comportamentos devido à pandemia por Covid-

19. Podem incluir alterações relativas aos contactos 

sociais, às condições espácio-temporais, alterações no 

trabalho, entre outros, e podem referir-se à própria 

criança ou às pessoas do seu ambiente. 

Eu agora passo mais tempo 

com a minha mãe porque 

ela trabalha em casa. 
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Tabela 30 

Codificação Barreiras e facilitadores 

 
Facilitadores Codificação Barreiras Codificação 

NR  Não Aplicável  NR  Não Aplicável 

Auto-confiança 

  

Características e atitudes da própria 

criança 

  

Dispersão de atividades em casa Natural/ambiente humano 

Disponibilidade do adulto para 

acompanhar 

  

Apoio/relação Indisponibilidade do adulto para 

acompanhar 

Apoio/relação 

Acompanhamento dos pais Apoio/relação A imaturidade, ainda é muito nova. Características e atitudes da 

própria criança 

  
O acompanhamento dos pais Apoio/relação A imaturidade, ainda é muito nova. Características e atitudes da 

própria criança 

  
Rotina  Atitudes 

  

NR Não Aplicável 

Disponibilidade dos pais  Apoio/relação 

  
Acompanhamento da família 

  

Apoio/relação Não existem Não Aplicável 

A presença constante de um adulto para 

acompanhar e orientar. Em particular a 

aprendizagem na escola 

  

Apoio/relação Limitações de espaço durante o 

confinamento 

Natural/ambiente humano 

Incentivo positivo Atitudes Inquietação Características e atitudes da 

própria criança 

  
Persistência Características e atitudes da própria 

criança 

  

Estranheza dos tempos em casa durante 

tanto tempo 

Consequências da pandemia  

Momento certo para as desempenhar [as 

tarefas]…  

Atitudes Falta de auto-confiança Características e atitudes da 

própria criança 
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… com as capacidades adquiridas de 

acordo com a idade a maturidade para as 

fazer 

  

Características e atitudes da própria 

criança 

Idade Características e atitudes da própria 

criança 

Idade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Por estar em casa ter de passar a ajudar nas 

tarefas 

Consequências da pandemia Frustração pelo facto de não estar a atingir a 

perfeição  

Características e atitudes da 

própria criança 

  
Bom acompanhamento do adulto 

  

Apoio/relação Falta de apoio do adulto Apoio/relação 

Envolvimento familiar Apoio/relação Desadequado para a idade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Disponibilidade da Mãe Apoio/relação  Facilitismo devido à Pandemia  Atitudes  

Atenção Características e atitudes da própria 

criança 

  
Acompanhamento/presença 

  

Apoio/relação NA Não Aplicável 

A presença constante dos pais Apoio/relação Falta de maturidade da criança Características e atitudes da 

própria criança 

  
Vontade pessoal de cooperar em família Características e atitudes da própria 

criança 

Preguiça Características e atitudes da 

própria criança 

  
Acompanhamento familiar Apoio/relação Não estar na faixa etária adequada às 

atividades 

Características e atitudes da 

própria criança 

  
A paciência do adulto a ensinar 

  

Atitudes As atividades que não realizou com sucesso 

eram demasiado para a sua idade! 

Características e atitudes da 

própria criança 

O empenho da criança em querer fazê-las 

[as tarefas] (por imitação do irmão) 

  

Características e atitudes da própria 

criança 

Ajuda paternal Apoio/Relação Desmotivação Características e atitudes da 

própria criança 
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Rotina diária Atitudes Feitio Características e atitudes da 

própria criança 

  
Educação Atitudes Normalidade de crianças Características e atitudes da 

própria criança 

  
O próprio desenvolvimento pois já tem 

perto de 5 anos 

  

Características e atitudes da própria 

criança 

NR Não Aplicável 

O envolvimento da família para o integrar 

nessas atividades 

  

Apoio/Relações 

NR  Não Aplicável  NR Não Aplicável 

  
Persistência dos pais Atitudes Vontade própria Características e atitudes da 

própria criança 

  
Interação Atitudes Falta de motivação Características e atitudes da 

própria criança 

  
O apoio dos pais  Apoio/relação 

  

O interesse e motivação, em casa, não é o 

mesmo para a realização das tarefas 

escolares.  

Natural/ambiente humano  

A paciência da educadora Atitudes 

  

A formação Atitudes A personalidade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Autonomia Características e atitudes da própria 

criança 

  

O confinamento trouxe-lhe alguma 

preocupação 

Consequências da pandemia 

Explicar o porquê das coisas 

  

Atitudes 

Insistência da parte dos progenitores Atitudes Falta de interesse Características e atitudes da 

própria criança 
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Torna-se mais responsável, saber que tudo 

tem custos e daí termos de trabalhar, 

arrumar a casa de forma a ser arrumado. 

  

Consequências da pandemia A idade é uma criança com apenas 4 anos. 

No meu ponto de vista há pessoas adultas 

que provavelmente não fazem coisas como 

o meu filho de 4 já faz. 

Características e atitudes da 

própria criança 

Tempo Natural/ambiente humano 

  

Falta de contacto com a família e amigos  Consequências da pandemia 

Apoio familiar Apoio/relação Devido à idade Características e atitudes da 

própria criança 

  
NR Não Aplicável 

  

NR Não Aplicável  

A própria personalidade Características e atitudes da própria 

criança 

A própria personalidade Características e atitudes da 

própria criança 

  
A educação  Atitudes  A educação Atitudes 

  
A formação  Atitudes  A formação Atitudes 

  
A interação com a família e escola 

  

Atitudes 

  

A televisão Produto/tecnologia 

A paciência dos pais  Atitudes 

  

A falta de incentivo Atitudes 

Os estímulos dos adultos  Atitudes 

  

Não serem adequados à sua faixa etária Características e atitudes da 

própria criança 

O interesse em aprender Características e atitudes da própria 

criança 

  
A minha disponibilidade [cuidador 

respondente] 

  

Apoio/relação A falta de rotina Atitudes 

O envolvimento da família nestas 

atividades 

Apoio/relação Limitação pela idade Características e atitudes da 

própria criança 

  
A capacidade de motivar a criança e 

envolvê-la 

  

Atitudes Ausência dessa atividade na família  Atitudes 

Só desaprendeu Não Aplicável Natural/ambiente humano e   



95 

 

A minha ausência em casa, a da mãe, e estar 

com irmãos mais velhos 

Consequências da pandemia 

  
Motivação Características e atitudes da própria 

criança 

  

Falta de motivação Características e atitudes da 

própria criança 

Acompanhamento do adulto 

  

Apoio/relação 

O contributo da sua educadora Apoio/relação A sua falta de confiança e medo Características e atitudes da 

própria criança 

  
O incentivo à independência 

  

Atitudes NA Não Aplicável 

Compreensão Atitudes 

  

Características da própria idade a nível 

cognitivo 

Características e atitudes da 

própria criança 

Respeito Características e atitudes da própria 

criança 

  
Vontade Características e atitudes da própria 

criança 

  
Boa adaptação a tudo Não Aplicável Ainda tem de crescer um pouco Características e atitudes da 

própria criança 

  
Acompanhamento e disponibilidade 

familiar 

Apoio/relação Cansaço familiar Natural/ambiente humano 

  
Falta de tempo Natural/ambiente humano 

  
Alegria Características e atitudes da própria 

criança 

Teimosia Características e atitudes da 

própria criança 

  
Determinação  Características e atitudes da própria 

criança 

  

Energia a mais Características e atitudes da 

própria criança 

Vontade Características e atitudes da própria 

criança 

  
Interesse Características e atitudes da própria 

criança 

Gestão de tempo Atitudes 
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Segue o exemplo dos outros familiares  Características e atitudes da própria 

criança 

  

Falta de exemplo Atitudes 

A vontade da família em lhe exemplificar 

  

Atitudes 

Bom acompanhamento do adulto 

  

Apoio/relação Falta de apoio do adulto Apoio/relação 

Bom acompanhamento do adulto 

  

Apoio/relação Falta de apoio do adulto Apoio/relação 

Autonomia da criança Características e atitudes da própria 

criança 

  

Incapacidade de eu mãe motivar e dar 

atenção 

Apoio/relação 

Ter ajuda do agregado familiar para 

perceber a importância das tarefas no dia a 

dia de forma a tornar-se mais independente 

  

Atitudes NR Não Aplicável 

Persistência Características e atitudes da própria 

criança 

  

Um dos pais em teletrabalho Consequências da pandemia 

O interesse dela Características e atitudes da própria 

criança  

Falta de interesse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Acompanhamento dos pais Apoio/relação Desmotivação Características e atitudes da 

própria criança 

  
Motivação Características e atitudes da própria 

criança 

  

vontade de ser rápida (o que por vezes leva 

a menor perfecionismo) 

Características e atitudes da 

própria criança 

Ver os outros a fazerem Características e atitudes da própria 

criança 

  
Autonomia Características e atitudes da própria 

criança 

  

dificuldade no desempenho Características e atitudes da 

própria criança 

Desejo de aprender coisas novas e ser 

inserida nos eventos 

Características e atitudes da própria 

criança 
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Motivação pessoal Características e atitudes da própria 

criança 

Considerar que a casa não é local para 

aprendizagem formal 

Natural/ambiente humano  

 

  
Crescimento saudável Características e atitudes da própria 

criança 

Idade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Termos estado numa vivenda num meio 

rural foi fundamental para toda a família 

  

Natural/ambiente humano Não conseguiu participar nas reuniões de 

escola via zoom. É difícil para uma criança 

tao pequena  

Produto/tecnologia e 

Características e atitudes da 

própria criança  
A mãe estar em teletrabalho  Consequências da pandemia 

  

A mãe estar em teletrabalho Consequências da pandemia 

Termos estado numa vivenda num meio 

rural foi fundamental para toda a família 

  

Natural/ambiente humano Não conseguiu participar nas reuniões de 

escola via zoom. É difícil para uma criança 

tao pequena  

Produto/tecnologia e 

Características e atitudes da 

própria criança  
Sentido de autocompetência 

  

Características e atitudes da própria 

criança  

Fatores externos Ambiente natural/humano 

Reforços positivos  Atitudes 

  
Disponibilidade da família 

  

Apoio/relação Isolamento social Consequências da pandemia 

Interesse da criança Características e atitudes da própria 

criança 

 

Dedicação da educadora 

 

Apoio/relação 

  
Crescimento saudável Características e atitudes da própria 

criança  

Idade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Período de confinamento foi passado em 

vivenda em meio rural 

Natural/ambiente humano Não acompanhou reuniões escolares o que 

seria de esperar para uma criança que ainda 

nem tem 3 anos 

  

Produto/tecnologia e 

Características e atitudes da 

própria criança 

A mãe estar em teletrabalho Consequências da pandemia 

  

A mãe estar em teletrabalho Consequências da pandemia  
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Período de confinamento foi passado em 

vivenda em meio rural 

Natural/ambiente humano Não acompanhou reuniões escolares o que 

seria de esperar para uma criança que ainda 

nem tem 3 anos 

  

Características e atitudes da 

própria criança 

Fatores externos Natural/ambiente humano 

  

Fatores externos Natural/ambiente humano 

Disponibilidade familiar Apoio/relação 

  

Isolamento social Consequências da pandemia 

interesse da criança Características e atitudes da própria 

criança 

  
Dedicação da educadora Apoio/relação 

  
NR Não Aplicável 

  

NR Não Aplicável 

NR Não Aplicável 

  

NR Não Aplicável 

Motivação Características e atitudes da própria 

criança 

  

Cansaço por estar em casa tanto tempo Consequências da pandemia 

Curiosidade Características e atitudes da própria 

criança  

Dificuldades evidenciadas pela professora 

(estratégias pouco adequadas, pouco  

interessantes e desafiantes)  

Atitudes 

Equilíbrio familiar Apoio/relação  

Falta de contacto com pessoas extra 

agregado familiar  

 

Consequências da pandemia 

A excelente professora que tem 

  

Apoio/relação  

NA 

Não Aplicável 

o acompanhamento familiar 

  

Apoio/relação 

Empenho Características e atitudes  

da própria criança 

  

Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança  

Incentivo Atitudes 

  
Disponibilidade dos pais para manterem 

rotina e ajudarem na escola e criarem 

momentos de lazer 

Apoio/relação NA Não Aplicável 
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Ajuda da mãe 

 

Apoio/relação 

 

Telescola 

Serviços/Sistemas políticos 

  
O apoio da família  Apoio/relação 

  

NA Não Aplicável 

A sua intelectualidade Características e atitudes da própria 

criança 

 

  
O exemplo da irmã mais velha 

  

Atitudes A frustração de não poder estar com os 

amigos  

Consequências da pandemia  

Bem-estar Características e atitudes da própria 

criança 

 

  

Cansaço  Características e atitudes da 

própria criança 

Satisfação Características e atitudes da própria 

criança 

 

  
Insistência Características e atitudes da própria 

criança 

 

  

Falta de empenho Características e atitudes da 

própria criança 

Dedicação Características e atitudes da própria 

criança 

 

  
Interesse Características e atitudes da própria 

criança 

 

  

Pouca motivação Características e atitudes da 

própria criança 

Empenho demonstrado na atividade  Características e atitudes da própria 

criança 

  
Calma Características e atitudes da própria 

criança  

Tédio Características e atitudes da 

própria criança 

  
Alguma brincadeira Atitudes  Sair da rotina Consequências da pandemia 
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NR Não Aplicável  NA Não Aplicável 

  
Acompanhamento familiar  Apoio/relação Preguiça Características e atitudes da 

própria criança 

  
Acompanhamento familiar 

  

Apoio/relação NR Não Aplicável 

Empenho Características e atitudes da própria 

criança  

Desmotivação/desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Motivação Características e atitudes da própria 

criança 

  

Falta de hábito em realizar tarefas da casa Atitudes 

Pressão dos pais Atitudes 

  

Desporto em casa não é fácil Natural/ambiente humano 

Imitar o irmão Características e atitudes da própria 

criança 

  
Maior tempo em casa com a mãe Consequências da pandemia  Preguiça Características e atitudes da 

própria criança 

  
Avançado intelectualmente demais para a 

sua idade 

Características e atitudes da 

própria criança 

  
Motivação Características e atitudes da própria 

criança 

 

  

Falta de interação social Consequências da pandemia 

Desenvolvimento psicomotor, emocional 

e intelectual  

  

Características e atitudes da própria 

criança 

 

NA Não Aplicável 

Pré-escolar modelo montessori  Serviços/Sistemas políticos 

  

Eu [cuidadora] ser demasiado protetora  Atitudes 

Motivação Características e atitudes da própria 

criança 

Saturação Características e atitudes da 

própria criança 

  
Regras estabelecidas no seio familiar Atitudes Desmotivação sobretudo por falta da prática 

do desporto 

Consequências da pandemia 
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Empenho da família Apoio/relação Dependência de dispositivos virtuais 

  

Produto/tecnologia 

Apoio da família Apoio/relação Descontextualização das rotinas  Consequências da pandemia 

  
Liberdade Atitudes Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Educação Atitudes 

  

Educação Atitudes 

Empenho da criança Características e atitudes da própria 

criança 

  

NA Não Aplicável 

Tomar conta de aninais Não Aplicável 

  

Preparar a própria refeição Não Aplicável 

Educação Atitudes 

  

NA Não Aplicável 

Rotinas Atitudes 

  
Interesse próprio Características e atitudes da própria 

criança 

  

Não lhe foi [à criança] exigido que o fizesse Atitudes 

Incentivo dos pais e professores  Apoio/relação Falta de motivação Características e atitudes da 

própria criança 

  
O apoio da mãe e do pai Apoio/relação O não insistir Características e atitudes da 

própria criança 

  
A sua própria vontade e empenho  Características e atitudes da própria 

criança 

  

NA Não Aplicável 

Incentivo de toda a família 

  

Apoio/relação 

Envolvência Natural/ambiente humano 

  

Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança  
Proximidade entre família Apoio/relação 
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Persistência dos pais Atitudes  Vontade própria Características e atitudes da 

própria criança 

  
Apoio familiar Apoio/relação  NA Não Aplicável 

  
Disponibilidade da família  Apoio/relação Falta de convivência com os amigos Consequências da pandemia 

  
Mãe estar em teletrabalho Consequências da pandemia  Mãe estar em teletrabalho Consequências da pandemia 

  
Envolvimento familiar Apoio/relação Alteração da rotina face pandemia Consequências da Pandemia 

  
A confiança nele próprio Características e atitudes da própria 

criança  

O isolamento Consequências da pandemia 

  
Persistência Características e atitudes da própria 

criança  

Falta de interesse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Educação Atitudes Inconstância Consequências da pandemia 

  
Compreensão Atitudes Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Maior tempo para as desenvolver [às 

atividades] 

  

Consequências da pandemia Autonomia ainda não adquirida a 100% Características e atitudes da 

própria criança 

Acompanhamento mais individualizado 

  

Atitudes 

Formação Atitudes Personalidade Características e atitudes da 

própria criança 

  
A minha [do cuidador] interação junto na 

sua realização 

  

Apoio/relação Falta de interação por parte da professora e 

sua quase ausência  

Atitudes 

Família Apoio/relação Confinamento Consequências da pandemia 

  
O bom ambiente em casa  Atitudes NA Não Aplicável 

  
Alguma independência Características e atitudes da própria 

criança  

Alguma falta de autonomia Características e atitudes da 

própria criança 
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Incentivo da professora Apoio/relação 

  

Alguma desmotivação Características e atitudes da 

própria criança 

Acompanhamento dos pais 

  

Apoio/relação 

O trabalho e motivação feito pelos pais, em 

casa 

Apoio/relação Cansaço Características e atitudes da 

própria criança 

A insistência da família Atitudes A falta de vontade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Interesse Características e atitudes da própria 

criança 

Aborrecimento Características e atitudes da 

própria criança 

  
Vontade própria Características e atitudes da própria 

criança 

Falta de interesse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Prazer pessoal Características e atitudes da própria 

criança  

Outras distrações Natural/ambiente humano 

  
Estar mais tempo com a família direta Consequências da pandemia Não ser independente o suficiente Características e atitudes da 

própria criança 

  
Confinamento obrigatório não ter outras 

opções 

Consequências da pandemia Não ter ninguém da mesma idade Natural/ambiente humano 

  
Não conseguir Características e atitudes da 

própria criança 

  
Autonomia Características e atitudes da própria 

criança 

Falta de empenho Características e atitudes da 

própria criança 

  
Apoio familiar Apoio/relação áreas onde a criança não demonstra tanto 

interesse 

Características e atitudes da 

própria criança 

  
NR Não Aplicável  NR Não Aplicável 
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Interesse Características e atitudes da própria 

criança 

Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Falta de autonomia Características e atitudes da 

própria criança 

  
A sua personalidade Características e atitudes da própria 

criança 

A sua personalidade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Educação Atitudes  Educação Atitudes 

  
Formação Atitudes  Formação Atitudes 

  
Vontade de estar presente Características e atitudes da própria 

criança 

  

NR Não Aplicável 

Vontade de fazer exercício Características e atitudes da própria 

criança 

  
Motivação Características e atitudes da própria 

criança 

  

Falta de oportunidade Natural/ambiente humano  

Interesse por elas [Atividades] Características e atitudes da própria 

criança  

Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Falta de autonomia Características e atitudes da 

própria criança 

  
Apoio familiar Apoio/relação  Educação "mimada" Atitudes 

  
A sua própria determinação Características e atitudes da própria 

criança  

A minha ausência, a da mãe Consequências da pandemia 

  
Empenho Características e atitudes da própria 

criança  

Preguiça Características e atitudes da 

própria criança 

  
Vontade  Características e atitudes da própria 

criança 

  

Cansaço Características e atitudes da 

própria criança 
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Inteligência Características e atitudes da própria 

criança 

  
Vontade de fazer as coisas Características e atitudes da própria 

criança 

Falta de predisposição para tal Características e atitudes da 

própria criança 

  
A postura dos pais (calma e relativização 

da exigência face às dificuldades deste 

período) 

  

Atitudes Diminuição do nível de exigência dos pais, 

face às dificuldades deste período 

Consequências da pandemia 

Repetição Características e atitudes da própria 

criança  

A doença Consequências da pandemia 

  
Interesse por elas [Atividades] Características e atitudes da própria 

criança 

Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Falta de autonomia Características e atitudes da 

própria criança 

  
Empenho no ensino Atitudes  Falta de incentivo Atitudes 

  
A educação em casa, na escola e em outros 

locais de atividades 

  

Atitudes A sobrecarga por vezes de trabalho dos pais, 

fora e dentro de casa, que deixa menos 

tempo para acompanhar todas as atividades  

Apoio/relação 

A capacidade Características e atitudes da própria 

criança 

  
Autonomia Características e atitudes da própria 

criança 

  

a pouca idade da criança, que não permite 

ter ainda autonomia total para determinadas 

atividades.  

Características e atitudes da 

própria criança 

Curiosidade da própria criança para 

aprender. 

Características e atitudes da própria 

criança 

  
Disponibilidade e dedicação da família Apoio/relação Cansaço Características e atitudes da 

própria criança 

  
Falta de tempo devido ao facto de estar em 

teletrabalho 

  

Consequências da pandemia 
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NR Não Aplicável  NR Não Aplicável 

  
Harmonia familiar Atitudes  NA Não Aplicável 

  
Capacidade cognitiva Características e atitudes da própria 

criança  

Imaturidade Características e atitudes da 

própria criança 

  
O exemplo Atitudes 

  

A falta de estímulo para o fazer Atitudes 

A responsabilização Atitudes 

  
Educação parental Atitudes 

  

 

 

 

 

Por não se revelar necessário, a criança não 

tem sido habituada a preocupar-se com o 

dia a dia da família. 

 

  

 

 

 

 

Atitudes 

Formação dos avós  Atitudes 

  
Consciência da criança da gravidade da 

situação.  

Consequências da pandemia 

  

Interesse Características e atitudes da própria 

criança  

Gestão de tempo Atitudes 

  
Alguma independência Características e atitudes da própria 

criança  

Alguma falta de autonomia Características e atitudes da 

própria criança 

  
Incentivo da professora  Apoio/relação 

  

Alguma desmotivação Características e atitudes da 

própria criança  
Acompanhamento dos pais 

  

Apoio/relação 

Sermos muitos em casa Natural/ambiente humano 

  

NA Não Aplicável 

Educação Atitudes 

  

Gosto por outras atividades como dançar, 

brincar e ver TV 

  

Características e atitudes da 

própria criança 

Exemplo da família e dos pares 

  

Atitudes 

Determinação Características e atitudes da própria 

criança 

  

Falta de paciência/concentração para a 

atividade  

Características e atitudes da 

própria criança 
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Curiosidade Características e atitudes da própria 

criança 

  
Muita energia Características e atitudes da própria 

criança 

  
Incentivo/reforço positivo pela família 

  

Apoio e relação /Atitudes 

Apoio e acompanhamento familiar 

  

Apoio/relação Aulas à distância Consequências da pandemia  

Empenho Características e atitudes da própria 

criança 

Desmotivação Características e atitudes da 

própria criança 

  
Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Acompanhamento dos pais  Apoio/relação Falta de convivência com os colegas Consequências da pandemia 

  
Empenho Características e atitudes da própria 

criança 

Desmotivação Características e atitudes da 

própria criança 

  
Desinteresse Características e atitudes da 

própria criança 

  
Ajuda dos pais Apoio/relação  O pouco tempo de aulas online diário com 

o professor e a sua turma 

  

Consequências da pandemia 

A Harmonia Familiar associada a fomentar 

a responsabilidade com Harmonia 

  

Atitudes NA Não Aplicável 

Foi sempre estimulada para realizar as 

tarefas próprias para a idade. 

  

Atitudes NA Não Aplicável 

Rigor no cumprimento das tarefas Características e atitudes da própria 

criança 

Algum desleixo do próprio Características e atitudes da 

própria criança 

  
Facilitismo Atitudes 
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O ensinamento que tem em casa  Atitudes Falta de vontade Características e atitudes da 

própria criança 

  
A formação que teve até agora Atitudes O confinamento afetou um pouco a saúde 

mental das crianças 

  

Consequências da pandemia 

O acompanhamento diário Apoio/relação Preocupação com as avós Consequências da pandemia 

  
Maior capacidade de organização e 

dependência. 

  

Características e atitudes da própria 

criança 

Motivação Características e atitudes da 

própria criança  

Educação por parte da família e do colégio 

que frequenta 

  

Atitudes Teimosia Características e atitudes da 

própria criança  

Vontade da criança fazê-las - motivação, 

necessidade de fazer outras coisas sem ser 

relacionadas com a escola. 

  

Características e atitudes da própria 

criança 

Cansaço Características e atitudes da 

própria criança 

O apoio da família nuclear 

  

Apoio/relação Falta de apoio da escola Serviços, sistemas e políticas 

Apoio constante de pelo menos um dos 

membros da família 

  

Apoio/relação Alteração drásticas das rotinas Consequências da pandemia  

Eu [cuidador] estar em casa e ter tido 

tempo e feito um acompanhamento diário 

de trabalhos para além dos enviados pela 

professora. 

  

Consequências da pandemia Querer ir à rua brincar ao jardim com medo 

de ficar doente. 

Consequências da pandemia 

Motivação pessoal Características e atitudes da própria 

criança  

Dificuldade em entender o espaço casa 

como espaço de aprendizagem formal 

  

Natural/ambiente humano  

 

Incentivo dos pais Apoio/relação Não haver necessidade Atitudes 

  
Educação Atitudes 

  

Idade Características e atitudes da 

própria criança 

Apoio parental Apoio/relação 
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Fatores externos: pais, família e amigos Natural/ambiente humano 

  

NA Não Aplicável 

Personalidade Características e atitudes da própria 

criança 

  
Concentração Características e atitudes da própria 

criança 

  
Interesse Características e atitudes da própria 

criança 

  
Manter rotinas e horários Atitudes 

  

NA Não Aplicável 

Presença dos pais Apoio/relação 

  
Apoio da família Apoio/relação 

  

Preguiça Características e atitudes da 

própria criança 

Ser autónoma Características e atitudes da própria 

criança 

  
Gostar de as fazer [as tarefas] Características e atitudes da própria 

criança 

  

NA Não Aplicável 

Organização Características e atitudes da própria 

criança 

  
Apoio familiar Apoio/relação Falta de autonomia Características e atitudes da 

própria criança 

  
Criatividade Características e atitudes da própria 

criança 

  

Confinamento resultante de depressão Consequências da pandemia  

A harmonia familiar e a boa dinâmica Atitudes Imaturidade Características e atitudes da 

própria criança 

  
Proteção parental Atitudes 
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A interação entre todos em casa 

  

Atitudes Facilitismo Atitudes 

Incentivo dos pais Apoio/relação Falta de autonomia Características e atitudes da 

própria criança 

  

Educação Atitudes 

  

Idade Características e atitudes da 

própria criança 

Apoio parental Apoio/relação 

  
Pais, família e amigos Apoio/relação Falta de concentração Características e atitudes da 

própria criança 

  
Presença da família Apoio/relação 

  

NA Não Aplicável 

Apoio da família Apoio/relação 

  

Preguiça Características e atitudes da 

própria criança 

Autonomia Características e atitudes da própria 

criança 

  
Organização Características e atitudes da própria 

criança 

  

NA Não Aplicável 

Empenho Características e atitudes da própria 

criança  

Preguiça Características e atitudes da 

própria criança 

  
Responsabilidade Características e atitudes da própria 

criança 

  

Confinamento resultante de depressão Consequências da pandemia 

A harmonia familiar e a dinâmica. Atitudes  Falta de empenho e de vontade Características e atitudes da 

própria criança 

  
A interação entre todos em casa. 

  

Atitudes  Facilitismo Atitudes 

NR  Não Aplicável NR Não Aplicável 
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NR  Não Aplicável NR Não Aplicável 

  
NR Não Aplicável NR Não Aplicável 
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Anexo F – Priorização de atividades 

 

Tabela 31 

Priorização de atividades Ensino Pré-Escolar 
 Atividades mais importantes n 

Atividades propostas no 

Picture My 

Participation! 

Interagir com a família 51 

Refeições em família 43 

Aprendizagem formal na escola 31 

Tempo livre calmo 11 

Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal 9 

Atividades de tempo livre organizadas 2 

Preparar refeições com ou para a família 2 

Fazer limpezas em casa 1 

Cuidar de animais 1 

Tomar conta da sua própria saúde 1 

 Tempo livre 19 

 Atividades ao ar livre 11 

 Rotinas 7 

 Desporto 3 

Outras atividades 

Brincar 2 

Saúde 2 

Dormir  1 

Atividades didáticas 1 

Atividades 1 

Atividades autónomas 1 

Convívio 1 

Comer 1 

 

 

Tabela 32 

Priorização de atividades 1º Ciclo do Ensino Básico 
 Atividades mais importantes n 

Atividades propostas no Picture 

My Participation! 

Interagir com a família 84 

Aprendizagem formal na escola 51 

Rotinas diárias em casa para cuidado pessoal 49 

Atividades de tempo livre organizadas 25 

Tempo livre calmo 23 

Refeições em família 20 

Cuidar de animais 10 

Visitar o centro de saúde 2 

Preparar refeições com ou para a família 1 

Tomar conta da sua própria saúde 1 

 Tempo livre 18 
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 Rotinas 12 

 Desporto 11 

 Atividades ao ar livre 10 

 Estudar 3 

 Arte 2 

 Saúde 2 

Outras atividades 

Brincar 1 

Fisioterapia 1 

Tempo livre em descanso 1 

Ambiente informal na escola 1 

Educação 1 

 
 
 

 

 


