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Anexo 1 – Consentimento informado aos Encarregados de Educação 

 

Eu, Joana Isabel Ferreira Mendes, aluna do Mestrado em Psicologia Clínica: Ramo 

Psicoterapia Psicodinâmica, no Instituto Superior Miguel Torga, estou a desenvolver, no 

âmbito da minha Dissertação de Mestrado, um estudo sobre “A importância das terapias 

assistidas por animais no desenvolvimento de habilidades cognitivas de crianças 

portadoras da patologia Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção”.  

A participação no estudo é voluntária e não envolve qualquer tipo de risco ou despesa, 

podendo o participante desistir a qualquer momento.  

A informação recolhida é estritamente confidencial, sendo a mesma utilizada apenas 

para fins científicos. A fim de garantir o anonimato, os dados identificativos do titular 

serão codificados.   

Por tal motivo solícito que autorize o seu educando, caso este se disponibilize, a 

participar nesta investigação.  

Agradeço, desde já, a atenção e a sua colaboração neste estudo.  

 

 

Eu, _______________________________________ Encarregada/o de Educação de 

__________________________________, autorizo que este participe no presente estudo.  

 

 

Data: _____ / _____ / _____ 

 

Assinatura do Encarregada/o de Educação 

_______________________________________________ 
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Anexo 2 – Questionário Sociodemográfico 

Este questionário surge no âmbito da recolha de dados para o desenvolvimento do 

estudo de investigação e é dirigido aos Encarregados de Educação da criança. Garante o 

anonimato.  

1. Identificação do Encarregado de Educação 

Idade: ______ 

Grau de Parentesco: __________                              Data: ______ / ______ / _______ 

 

2. Dados Pessoais da Criança 

Utente (colocar primeiro e último nome): _____________________________________ 

Sexo: Masculino             Feminino  

Idade: ______ 

Nacionalidade: ____________________ 

Residência (localidade do País): ____________________ 

 

3. Situação Familiar 

Estado Civil dos Pais: 

(coloque um X na resposta correspondente) 

Pai 

Casado com a mãe da criança          Solteiro          Divorciado        Viúvo        

Mãe 

Casado com o pai da criança          Solteiro          Divorciado        Viúvo          

Agregado Familiar da Criança: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

A criança tem irmãos: Sim         Não  
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Caso tenha, indique as suas idades:____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Diagnóstico Clínico 

(Responda apenas se o seu filho tiver algum problema de desenvolvimento). 

Qual o diagnóstico? __________________________________________________ 

Quem diagnosticou? (Ex: Psicólogo, Pediatra, Terapeuta da Fala, etc.) __________ 

___________________________________________________________________ 

Quando diagnosticou? ________________________________________________ 

 

5. Dados Sociais 

Frequentou o infantário? Sim          Não  

Caso tenha frequentado, desde que idade? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Frequenta outra (s) atividade (s) extracurricular? Sim        Não    

Caso frequente, indique qual (ais):__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Acompanhamentos 

Que profissionais acompanham a criança? 

Educadora de Ensino Especial          Fisioterapeuta          Pediatra  Pedopsiquiatra  

Psicólogo           Terapeuta da Fala          Terapeuta Ocupacional           Outro(s)  

Caso tenha respondido Outro (s), indique qual e desde que idade? ___________________ 

______________________________________________________________________ 
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Frequenta um Psicólogo? Sim       Não    

Caso frequente, desde que idade e com que frequência:____________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Uma vez mais, grata pela sua disponibilidade! 
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Anexo 3 – Consentimento informado aos Encarregados de Educação 

 

Nome da Criança: _______________________________________________________ 

Data: _____ / _____ / _____ Idade: ______ Escolaridade: ______________________ 

Quem preencheu: ____________________ 

 

MTA SNAP-IV-pt-PT: Escala de avaliação para pais e professores 

Tradução e adaptação portuguesa (McMillan et al., 2018, cit. Silva, 2019) 

Para cada item, marque a resposta que melhor descreve a criança: 

 NÃO 

OCORRE 

UM 

POUCO 

FREQUENTE MUITO 

FREQUENTE 

1. Não presta muita 

atenção a pormenores 

ou comete erros por 

descuido nos trabalhos 

da escola ou tarefas. 

    

2. Tem dificuldade em 

manter a atenção em 

tarefas ou atividades 

de lazer. 

    

3. Parece não ouvir 

quando se fala 

diretamente com 

ele/ela. 

    

4. Não segue as 

instruções até ao fim e 

não termina os 

trabalhos escolares, 

tarefas ou deveres.    

    

5. Tem dificuldade em 

organizar tarefas e 

atividades. 

    

6. Evita, não gosta ou 

está relutante em 

envolver-se em tarefas 

que exigem esforço 

mental mantido. 

    

7. Perde coisas 

necessárias para as 

atividades (por ex: 

brinquedos, trabalhos 

escolares, lápis ou 

livros).  
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8. Distrai-se com 

estímulos externos.  

    

9. É esquecido nas 

atividades do dia-a-

dia.  

    

10. É irrequieto(a) 

com as mãos ou os pés 

ou remexe-se na 

cadeira.  

    

11. Sai do lugar na 

sala de aula ou em 

outras situações em 

que se espera que 

esteja sentado.  

    

12. Corre de um lado 

para o outro ou trepa 

excessivamente em 

situações em que não é 

apropriado.  

    

13. Tem dificuldade 

em brincar ou 

envolver-se em 

atividades de lazer de 

forma tranquila.  

    

14. Está sempre em 

movimento ou 

frequentemente age 

como se estivesse 

“ligado a um motor”.  

    

15. Fala em excesso.      

16. Precipita-se nas 

respostas antes de as 

perguntas terem 

acabado.  

    

17. Tem dificuldade 

em esperar pela sua 

vez.  

    

18. Interrompe os 

outros ou intromete-se 

(ex: mete-se nas 

conversas / jogos).  

    

19. Descontrola-se.     

20. Discute com os 

adultos. 

    

21. Desafia 

ativamente ou recusa 

pedidos dos adultos ou 

regras.  

    

22. Faz coisas de 

propósito para 
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aborrecer outras 

pessoas. 

23. Culpa os outros 

pelos seus erros ou 

mau comportamento.  

    

24. É suscetível ou 

facilmente aborrecido 

pelos outros. 

    

25. Fica facilmente 

enraivecido e 

ressentido.  

    

26. É rancoroso ou 

vingativo.  

    

 

Informação complementar/observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Abaixo, segue o pedido de autorização para posterior utilização da escala acima 

mencionada.   
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Anexo 4 – Escala de Inteligência de Weschler para Crianças – Folha de 

Registo (WISC-III) 

Adaptação Portuguesa: Simões & Ferreira, 2009 
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