
Bloco de questões por defeito

Questionário aos estudantes do 1º ciclo (3º e 4º anos)
 

Este questionário é sobre ti, a tua família, a tua casa e sobre o que lês.

Lê cada pergunta com atenção e responde com cuidado.

Não há respostas certas nem erradas. O que interessa é que estejam certas para ti.

As tuas respostas não serão mostradas a ninguém, serão apenas usadas para conhecermos melhor as
atividades dos jovens da tua idade.

Se não compreenderes alguma coisa podes pedir ajuda ao/à professor/a.
Para avançar nas perguntas usa o botão que está à direita do teu ecrã, no canto inferior. Se não o vires
desliza o texto para baixo usando a barra lateral.

GOSTARÍAMOS, EM PRIMEIRO LUGAR, QUE RESPONDESSES 
A ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE TI

 
 

P1. Que idade tens?

P2. És uma rapariga ou um rapaz?
(Escolhe uma resposta)

P3. Que ano frequentas?
(Escolhe uma resposta)

P4. Já alguma vez repe�ste um ano?
(Escolhe uma resposta)

Rapariga

Rapaz

3.º ano

4.º ano



PASSEMOS AGORA A ALGUMAS QUESTÕES SOBRE A TUA FAMÍLIA
 
 

P5. Com quem é que vives?
(Escolhe uma resposta em cada linha)

P6. Em que país nasceste?
(Escolhe uma resposta)

P7. Em que país nasceu a tua mãe?
(Escolhe uma resposta)

P8. Em que país nasceu o teu pai?
(Escolhe uma resposta)

P9. Que língua falas habitualmente em casa?
(Escolhe uma resposta)

Não, nunca

Sim, uma vez

Sim, duas ou mais vezes

   Sim Não

Mãe, Madrasta ou Mãe adotiva   

Pai, Padrasto ou Pai adotivo   

Irmãos e/ou irmãs   

Avó(s) e/ou avô(s)   

Outros (por exemplo: tios, primos)   

Portugal

Outro país. Qual?

Portugal

Outro país. Qual?

Não sei

Portugal

Outro país. Qual?

Não sei

Português

Outra língua. Qual?



PASSEMOS AGORA A ALGUMAS QUESTÕES SOBRE A TUA CASA
 
 

P10. Da lista seguinte, o que é que tens na tua casa?
(Escolhe uma resposta em cada linha)

P11. Quantas das coisas que se seguem existem na tua casa?
(Escolhe uma resposta em cada linha)

PASSEMOS AGORA A QUESTÕES SOBRE A TUA RELAÇÃO COM A LEITURA E OS
LIVROS

P12. Sem contar com os teus livros da escola, existem outros livros na tua casa?
(Escolhe uma resposta) 

   Sim Não

Uma secretária tua para estudar   

Um quarto só para ti   

Um sítio calmo para estudar   

Um computador só para ti   

Internet em casa   

Um dicionário   

Televisão com mais de 20 canais   

Ar condicionado ou aquecimento central   

Uma ou várias estantes com livros   

   Nenhum(a) Um(a) Dois (duas)
Três ou
mais

Televisores   

Carros   

Casas de banho com banheira ou
chuveiro   

Telemóveis com acesso à internet (por
exemplo, smartphones)   

Computadores (computador de
secretária ou portátil)   

Tablets (por exemplo, iPad® ou outro)   

Instrumentos musicais sem ser a flauta
da escola (por exemplo, guitarra,
piano)

  

Consola de jogos - PlayStation (3, 4, 5,
PSP, Vita), Xbox (360, One, Series X/S)
ou Nintendo (Wii, DS, 3DS, Switch)

  

Sim

Não



P13. Sem contar com os teus livros da escola, quantos livros há em tua casa?
(Escolhe uma resposta) 

P14. Gostas de ler livros?
(Escolhe uma resposta de 1 a 4) 

P15. O que é que pensas acerca da leitura de livros?
(Em cada linha, escolhe uma resposta de 1 a 4) 

P16. Costumas ler livros?
(Escolhe uma resposta) 

P17. Quantos livros, mais ou menos, leste no úl�mo ano, sem contar com os manuais escolares?

Lá em casa não há livros

Lá em casa há poucos livros   

Lá em casa há alguns livros   

Lá em casa há muitos livros   

Não gosto
1

Gosto pouco
2

Gosto
3

Gosto muito
4

   

Não concordo
nada

1

Concordo
pouco

2
Concordo

3

Concordo
muito

4

É divertido   

Cansa-me   

É fácil   

Não tenho tempo   

Quando começo a ler não
consigo parar   

Só leio quando sou obrigado   

Tento ler, mas distraio-me   

Não costumo ler

Leio de vez em quando

Leio quase todos os dias



(Escolhe uma resposta) 

P18. Neste momento, estás a ler algum livro?
(Escolhe uma resposta) 

 
 
P19. Podes indicar o nome do livro que estás a ler, ou do úl�mo que leste?

P20. Costumam oferecer-te livros? Por exemplo, quando fazes anos ou no Natal:
(Escolhe uma resposta) 

AS QUESTÕES QUE SE SEGUEM SÃO SOBRE A LEITURA EM FAMÍLIA

P21. Costumas:
(Escolhe uma resposta em cada linha) 

P22. Costumam dizer-te que é importante leres livros?
(Escolhe uma resposta) 

Nenhum

1 livro

2-4 livros

5-7 livros

8-10 livros

11-20 livros

Mais de 20 livros

Sim

Não

Sim

Não

   Sim Não

Ver os teus familiares a ler livros   

Ouvir os teus familiares a ler livros em voz alta   

Ouvir os teus familiares a contar histórias   

Ir com os teus familiares a livrarias e bibliotecas   

Ouvir os teus familiares falarem dos livros que leem   

Sim

Não



P23. Se sim, quem?
(Escolhe todas as pessoas que te dizem que é importante leres livros) 

P24. Quando ainda não sabias ler ou estavas a aprender a ler, alguém lia para � em voz alta?
(Escolhe uma resposta) 

P25. Se sim, quem?
(Escolhe todas as pessoas que liam em voz alta para ti) 

P26. Enquanto es�veste em casa por causa da COVID-19:
(Escolhe uma resposta) 

GOSTARÍAMOS, AGORA, QUE RESPONDESSES A ALGUMAS PERGUNTAS
SOBRE LIVROS E LEITURA NA ESCOLA

P27. Antes da COVID-19 costumava haver troca de livros na tua turma?
(Escolhe uma resposta) 

   Sim Não

Mãe   

Pai   

Avó/Avô   

Outro(s) familiar(es)   

Amigos   

Professores   

Sim

Não

   Sim Não

Mãe   

Pai   

Avó/Avô   

Outro(s) familiar(es)   

Educador(es)/professor(es)   

Outra(s) pessoa(s)   

Leste mais livros

Leste menos livros

Não leste mais, nem menos livros. Foi igual

Sim

Não



P28. Alguma vez es�veste na biblioteca da tua escola?
(Escolhe uma resposta) 

P29. Alguma vez leste livros na biblioteca da tua escola?
(Escolhe uma resposta) 

P30. Alguma vez trouxeste livros da biblioteca da tua escola para ler em casa?
(Escolhe uma resposta) 

P31. O teu professor costuma ler livros em voz alta nas aulas?
(Escolhe uma resposta) 

AS PERGUNTAS SEGUINTES SÃO SOBRE AS TUAS ATIVIDADES FORA DA ESCOLA

P32. Num dia normal de escola, quantas horas passas:
(Escolhe uma resposta em cada linha) 

Sim

Não

Não há biblioteca na escola

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

   Nenhuma

Menos
de 1

hora por
dia

1 a 2
horas

por dia

2 a 3
horas

por dia

3 a 4
horas

por dia

4 a 5
horas

por dia

5 ou
mais
horas

por dia

A ver televisão   

A usar o computador,
smartphone e/ou tablet   

A jogar na consola de
jogos - PlayStation (3,
4, 5, PSP, Vita), Xbox
(360, One, Series X/S)
ou Nintendo (Wii, DS,
3DS, Switch)

  

A ler livros (sem ser os
manuais escolares)   



P33. Nos dias em que não tens escola (fins de semana, feriados) quantas horas passas:
(Escolhe uma resposta em cada linha) 

P34. O que fazes no computador, smartphone e/ou tablet:
(Em cada linha, escolhe uma resposta de 1 a 4) 

   Nenhuma

Menos
de 1

hora por
dia

1 a 2
horas

por dia

2 a 3
horas

por dia

3 a 4
horas

por dia

4 a 5
horas

por dia

5 ou
mais
horas

por dia

A brincar (sem
smartphone, sem
consolas ou tablets)

  

   Nenhuma

Menos
de 1

hora por
dia

1 a 2
horas

por dia

2 a 3
horas

por dia

3 a 4
horas

por dia

4 a 5
horas

por dia

5 ou
mais
horas

por dia

A ver televisão   

A usar o computador,
smartphone e/ou tablet   

A jogar na consola de
jogos - PlayStation (3,
4, 5, PSP, Vita), Xbox
(360, One, Series X/S)
ou Nintendo (Wii, DS,
3DS, Switch)

  

A ler livros (sem ser os
manuais escolares)   

A brincar (sem
smartphone, sem
consolas ou tablets)

  

   
Nunca

1

Poucas
vezes

2

Algumas
vezes

3

Muitas
vezes

4

Oiço música   

Vejo vídeos   

Leio livros em formato digital
(sem ser os manuais escolares)   

Troco mensagens escritas com amigos ou
familiares   

Vejo o que outros põem nas redes sociais
(WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook)   

Ponho/partilho coisas nas redes sociais
(fotos, vídeos, comentários)   

Estudo   

Jogo   

Uso para os trabalhos de casa (por exemplo,
através do Classroom, do Teams, do Meet,
ou do Zoom)

  



Desenvolvido pela Qualtrics

P35. Costumas ir:
(Escolhe uma resposta em cada linha) 

O questionário chegou ao fim. Agradecemos a tua resposta.
 
Finaliza o questionário carregando em Seguinte.

   
Nunca

1

Poucas
vezes

2

Algumas
vezes

3

Muitas
vezes

4

Leio notícias   

Leio sobre assuntos que me interessam   

Uso para ter aulas ou falar com os
professores (por exemplo, através do
Classroom, do Teams, do Meet ou do Zoom)

  

   Nunca fui Fui uma vez
Fui algumas

vezes
Fui muitas

vezes

Ao cinema   

Ao teatro   

A concertos de música   

A feiras / festas populares com
carrocéis   

A espetáculos desportivos   

A museus, exposições   

A bibliotecas fora da escola   

A livrarias   

A monumentos (castelos, palácios…)   
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