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I 

RESUMO 

 

Enquadramento:  O processo de aprendizagem é um processo ímpar, de modo que 

cada aluno terá de criar técnicas de estudo próprias para que consiga tirar o máximo 

de rentabilidade. Por outro lado, a pesquisa actual documenta existir relação entre o 

tempo de sono e os resultados escolares, porém em Portugal não existem estudos 

sobre o sono e sucesso no ensino secundário. 

Objectivos: Caracterizar os padrões de sono-vigília (hábitos de sono, nomeadamente 

hábitos de deitar, frequência de acordares nocturnos, duração do sono, concentração 

durante o período de aulas, sonolência diurna) numa grande amostra de adolescentes; 

Analisar o efeito significativo das variáveis estilos de vida, cronotipo e equilíbrio psico-

afectivo na predição da qualidade de sono e do rendimento escolar dos adolescentes; 

Analisar em que medida a qualidade do sono é mediadora na relação entre os estilos 

de vida, cronotipo e equilíbrio psico-afectivo  e o rendimento escolar. 

Métodos:  O modelo de investigação adoptado, corresponde ao modelo cross sectorial 

ou transversal, seguindo uma via analítica-correlacional explicativa, de cariz 

epidemiológico. Participaram 2094 estudantes (55.3% raparigas; 16-23 anos, M=16.82 

± 1.25), do 10º,11º,12º anos de escolaridade do ensino secundário público da cidade 

da Viseu, estudados em período de aulas. Residem na zona urbana, vivem com os 

pais, possuindo como nível de escolaridade o ensino superior e cerca de 57,1% estão 

inseridos numa família com razoáveis recursos económicos.  

O protocolo de recolha de informação inclui o questionário compósito de 

matutinidade, (Barton & col.s, 1985) adaptada por Silva et al., 1985), a escala de 

sonolência de Epworth, Murray (1991) a escala de fadiga crónica, (Silva, et al., 1995), 

o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg (IQSP), (Buysse, 1988), a escala de 

rastreio em saúde mental, (Pio de Abreu & Vaz Pato,1980) e questionários sobre os 

Estilos de Vida, (adaptado para o presente estudo de The Health Behavior in School 

Age Children); Hábitos de Estudo e Rendimento Escolar, (Fermin, 2005) e dados 

pessoais e académicos, construídos para o efeito. 

Resultados:  O padrão do sono dos adolescentes revela-nos que em termos médios 

dormem entre 8 a 9 horas por noite, são bons dormidores, não usam medicação para 

dormir, com latência do sono dentro da normalidade, com boa eficiência do sono, sem 

disfunção diurna e sem perturbações do sono, predominando o cronotipo de tipo 

intermédio. 
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Aproximadamente 45% dos adolescentes opta por um estilo de vida 

equilibrado, 63.4% tem boa qualidade do sono, 63.7% tem entre moderado e alto 

rendimento escolar, 55.6% apresenta bom  equilíbrio psico-afectivo e 71.6 % 

manifestam fadiga.  

 Os adolescentes mais jovens, do 10º ano de escolaridade, que frequentam a 

escola Alves Martins, com cronotipo de tipo intermédio, com menor índice de fadiga 

crónica, com estilo de vida equilibrado, com bom equilíbrio psico-afectivo auferem de 

melhor qualidade do sono e melhor rendimento escolar, apresentando os rapazes 

melhor qualidade do sono e as raparigas melhor rendimento escolar; 

Menor sonolência, maior eficiência do sono, melhor satisfação subjectiva do 

sono, menos perturbações do sono, menor disfunção diurna, e não consumir 

medicação hipnótica, associam-se a melhor rendimento escolar. De salientar que a 

matutinidade/ vespertinidade, a eficiência do sono, a disfunção diurna e a latência do 

sono surgem como preditoras do rendimento escolar. Os estilos de vida, cronotipo e 

equilíbrio psico-afectivo interagem na predição da qualidade do sono potenciando-a 

como mediadora do rendimento escolar. 

Os adolescentes do sexo masculino, os mais jovens, do 10º ano escolaridade, 

que não consomem tabaco e droga, ingerindo alimentação saudável, com cronotipo de 

tipo intermédio, com menor índice de fadiga crónica, com estilo de vida equilibrado, 

manifestam melhor equilíbrio psico-afectivo. 

Conclusão: A qualidade do sono, o rendimento escolar e o equilíbrio psico-afectivo 

associam-se ao cronotipo, aos estilos de vida, à fadiga crónica e aos hábitos de sono. 

O sono e as características individuais associadas devem, portanto, ser tidos em conta 

nos processos de diagnóstico e intervenção no ensino secundário. 

 

Palavras-chave:  Sono, Rendimento Escolar, Estilos de Vida, Funciona mento 

Psico – Afectivo, Adolescência. 
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ABSTRACT 

 

Framework:  The learning process is an odd process, as it implies that each student 

will have to develop their own study techniques in order to maximise their productivity. 

On the other hand, present day research documents the existence of a relationship 

between how much time you sleep and results at school; however in Portugal, no 

studies on sleep and the level of success in secondary education have ever been 

conducted. 

Objectives: Characterise the patterns of sleep insomnia (sleeping habits, namely, 

going to bed, frequency of nocturnal awakenings, sleep duration, concentration while in 

class, diurnal somnolence) in a large sample of adolescents; Analyse the significant 

effect of various lifestyles, chronotype and psycho-affective balance in predicting the 

quality of sleep and the levels of success that the adolescents have in school; Analyse 

to what measure the quality of sleep is intervening in the relationship between 

lifestyles, chronotype and psycho-affective balance  and the level of success in school. 

Methods:  The adopted investigation model corresponds to the cross-sectorial or 

transversal model, following an explicative analytical-correlation path, epidemiological 

in nature. 2094 students participated (55.3% girls; 16-23 years old, M=16.82 ± 1.25), 

from the 10th, 11th, and 12th years of the public secondary school system in the town of 

Viseu, and were studied during classes. They reside in an urban area, live with their 

parents, 57.1% of which have a superior education and therefore the subjects of study 

come from families of a reasonable economic class.  

The protocol for gathering information included a matutinal composite 

questionnaire, (Barton & col.s, 1985) adapted by Silva et al., 1985), the Epworth 

Somnolence Scale, Murray, (1991) the chronic fatigue scale, (Silva, et al., 1995), the 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), (Buysse,1988), the trace scale in mental health, 

(Pio de Abreu & Vaz Pato,1980) and questionnaires on Lifestyle, (adapted for the 

present study from The Health Behaviour in School Age Children); Study Habits and 

Scholar Success, (Fermin, 2005) as well as personal and academic data. 

Results:  The sleep pattern of adolescents revealed that on average they sleep 

between 8 to 9 hours per night, they are good sleepers, they do not use medication to 

sleep, with sleep normal latency, with good sleep efficiency, and without sleeping 

disorders, intermediate chronotype predominating.  

Approximately 45% of the adolescents choose to have a balanced lifestyle, 

63.4% have good quality of sleep, and 63.7% have between moderate and high levels 
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of scholar success, 55.6% have a good chronotype and psycho-affective balance  and 

71.6 % manifest fatigue.  

 The younger adolescents, from the 10th year, that attend Alves Martins 

school, with an intermediate type of chronotype, with less signs of chronic fatigue, with 

a balanced lifestyle, with a good psycho-affective balance gained from better quality of 

sleep and a higher level of scholar success, showing the boys to have better quality of 

sleep and the girls to have higher levels of success at school; 

Less somnolence, more sleep efficiency, more subjective sleep satisfaction, 

less sleeping disorders, less diurnal dysfunction, and not taking hypnotic medication, is 

associated with higher levels of success at school. To highlight, the 

matutinal/vespertine, the sleep efficiency, the diurnal dysfunction and the sleep latency 

arise as indicators in predicting success in school. Lifestyles, chronotype and psycho-

affective balance interact in predicting the quality of sleep which serves as an indicator 

for the level of success achieved in school. 

Male adolescents, the youngest being in the 10th school year, that do not smoke 

nor take drugs, eat healthy food, having an intermediate chronotype, showing less 

signs of chronic fatigue, and having a balanced lifestyle manifest a better psycho-

affective balance. 

Conclusion: The quality of sleep, the level of success at school and the psycho-

affective balance are associated with the chronotype, lifestyles, chronic fatigue and 

sleeping habits. 

Sleep and the associated individual characteristics should, therefore, be kept in mind in 

the diagnostic process and intervention in secondary education. 

 

Key-words:  Sleep, Success in School, Lifestyles, Psycho-Affect ive Functioning, 

Adolescence. 
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RESUMÉ 

 

Encadrement:  Le processus d’apprentissage est un processus unique, par 

conséquent chaque élève devra créer des techniques d’études propres à lui même 

pour en retirer le maximum cde rentabilité. Par ailleurs, la recherche actuelle démontre 

qu’il existe un rapport entre le temps de sommeil et les résultats scolaires, cependant 

au Portugal il n’existe pas d’études à propos du sommeil et de la réussite scolaire dans 

l’enseignement secondaire. 

Objectifs: Caractériser les normes de sommeil-éveil (habitudes de sommeil, 

notamment les habitudes du coucher, la fréquence des réveils nocturnes, la durée du 

sommeil, la concentration pendant les cours, la somnolence diurne) d’après un 

échantillon d’adolescents; Analyser l’effet considérable des variables styles de vie, 

chrono type et équilibre psychoaffectif sur la prédiction de la qualité du sommeil et du 

rendement scolaire des adolescents; Analyser dans quelle mesure la qualité du 

sommeil est médiatrice dans les rapports entre le style de vie, le chrono type et 

l’équilibre psychoaffectif et le rendement scolaire. 

Méthodes:  Le modèle de recherche adopté, correspond au modèle cross sectoriel ou 

transversal, qui suit une voie analytique-corrélationnel explicative, à caractère 

épidémiologique. 2094 étudiants ont participe (55.3% de filles, 16-23 ans, M=16.82 ± 

1.25), de Seconde, Première, Terminale de l’enseignement secondaire public de la 

ville de Viseu, analysés pendant la période scolaire. Ils habitent en zone urbaine, 

vivent avec leurs parents, ayant un niveau de scolarité supérieur et prés de 57.1% 

s’intègrent dans une famille aisée.  

Le protocole de recueil d’informations inclue un questionnaire de synthèse de 

matinalité, (Barton & col.s, 1985 adapté par Silva et al., 1985), l’échelle de somnolence 

de Epworth, Murray (1991) l’échelle de fatigue chronique, (Silva, et al., 1995), l’Indice 

de Qualité du Sommeil de Pittsburg (IQSP), (Buysse,1988), l’échelle de dépistage en 

santé mentale, (Pio de Abreu & Vaz Pato,1980) et dés questionnaires sur les Styles de 

Vie, (adapté pour la présente étude de The Health Behavior in School Age Children); 

Habitudes d’Études et Rendement Scolaire, (Fermin, 2005) et des données 

personnelles et académiques construites à cet effet. 

Résultats:  La norme du sommeil des adolescents nous révèle qu’en moyenne ils 

dorment entre 8 à 9 heures par nuit, ils sont de bons dormeurs, n’utilisent pas de 

médicaments pour dormir, ayant une phase de latence du sommeil normale, une 
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bonne efficacité du sommeil, sans dysfonction diurne et sans perturbation du sommeil, 

prédominant le chrono type de type intermédiaire.  

Environ 45% des adolescents choisit un style de vie équilibré, 63.4% a une 

bonne qualité de, 63.7% possède un rendement scolaire entre modéré et élevé, 55.6% 

présente un bon équilibre psychoaffectif et 71.6 % manifeste de la fatigue.  

 Les adolescents les plus jeunes, de Première, qui fréquentent l’école Alves 

Martins, ayant un chrono type de type intermédiaire, un moindre indice de fatigue 

chronique, un style de vie équilibré, un bon équilibre psychoaffectif possèdent une 

meilleure qualité de sommeil et un meilleur rendement scolaire, les garçons étant ceux 

qui présentent une meilleure qualité de sommeil, et les filles un meilleur rendement 

scolaire. 

Moindre somnolence, plus d’efficacité du sommeil, meilleure satisfaction 

subjective du sommeil, moins de perturbations du sommeil, moins de dysfonctions 

diurnes, et non consommation de médicaments hypnotiques, se trouvent associés à un 

meilleur rendement scolaire. Il est important de mentionner que la 

matinalité/vesperalité, l’efficacité du sommeil, la dysfonction diurne et la phase de 

latence du sommeil surgissent comme variables du rendement scolaire. Les styles de 

vie, chrono type et équilibre psychoaffectif, interagissent sur prévision de la qualité du 

sommeil la rendant médiatrice du rendement scolaire. 

Les adolescents du sexe masculin, les plus jeunes, en classe de Première, qui 

ne consomment ni tabac ni drogue, s’alimentant de façon saine, ayant un chrono type 

de type intermédiaire, un moindre indice de fatigue chronique, un style de vie équilibré, 

manifestent un meilleur équilibre psychoaffectif. 

Conclusion: La qualité du sommeil, le rendement scolaire et l’équilibre psychoaffectif 

se trouvent associes au chrono type, aux styles de vie, à la fatigue chronique et aux 

habitudes de sommeil. 

Le sommeil et les caractéristiques individuelles associées doivent, par conséquent, 

être pris en compte dans les processus de diagnostique et intervention dans 

l’enseignement secondaire. 

 

Mot-clé: Sommeil, Rendement Scolaire, Styles de vie , Fonctionnement 

Psychoaffectif, Adolescence. 
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Dormir um pouco - um minuto, um século. 

Acordar na crista de uma onda, 

ser o lastro de espuma que há sono… 

Ou ser apenas a maré, que sempre volta… eu não morri…. 

 

 

Albano Martins  
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