CÓDIGO DE QUESTIONÁRIO: _________________
Día

Mês

Ano

Data de aplicação
Data de nascimento

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS
ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS (CCVA – PT)
(VERSÃO EM PORTUGUÊS) *
Elaborada por Losada Puente, L., Pereira, A.P., Almeida, L. y Muñoz Cantero, J.M.
POR FAVOR, ANTES DE COMEÇAR PREENCHA A SEGUINTE FOLHA DE DADOS:
DADOS PESSOAIS DA PESSOA AVALIADA
Nome (opcional) ______________________________________________________________________
Género:

Homem ___
Mulher ___

Idade _________

Nacionalidade: _____________________________ Tempo de residência em Portugal: _______________
Tipo: ___________________________________________________________
Necessidades educativas
Grau: ___________________________________________________________
especiais
Intensidade de apoio necessário: ______________________________________
DADOS ESCOLARES E PROFISSIONAIS DA PESSOA AVALIADA
Tipo de centro: ____________________

Público ___ Privado ___ IPSS ___

Valência frequentada: _______________
DADOS FAMILIARES DA PESSOA AVALIADA
Profisão do pai: ____________________

Trabalha

Sim ___ Não ___

Nível de ensino frequentado: _____________________________________________________________
Profisão da mãe: ____________________

Trabalha

Sim ___ Não ___

Nível de ensino frequentado: _____________________________________________________________

Antes de iniciar o preenchimento leia com atenção as instruções.
MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO.

*Versão original: Gómez-Vela, M. Y Verdugo, M.A. (2009). Cuestionario de evaluación de la calidad de vida de
alumnos adolescentes. Madrid: CEPE.

Seguidamente, será apresentado um conjunto de frases que podem estar relacionadas com
diferentes aspetos da tua vida. Lê com atenção cada uma das frases e escolhe a resposta que
melhor se adeque ao que te costuma acontecer ou sentir. Não existem respostas certas ou
erradas.
SIM
Concordo
Discordo
Discordo
TOTALMENTE
TOTALMENTE
Concordo

1. Geralmente, dou-me bem com as pessoas com
quem eu vivo (meus pais, meus irmãos/ãs)
2. A minha cidade/vila tem os serviços que
necessito (hospitais, centros de saude, escolas,
clubes desportivos e de lazer, etc.)
3. Tenho muitas coisas que outros jovens da minha
idade não têm (computador, tablet telemóvel,
consola, etc.)
4. Sou feliz
5. De um modo geral, diria que sou saudável.
6. A educação/ formação que estou a receber vai-me
ajudar a ir mais longe no futuro
7. Tomo decisões importantes em relação à minha
vida
8. Digo sempre a verdade
9. Estou em contato com frequência com os
familiares com quem não vivo (avós, tios, primos)
10. Participo em bastantes atividades na instituição e
fora dela (equipas desportivas, associações
culturais, grupos de jovens, etc.)
11. Acho que a situação económica que tenho é
melhor que a de muitos dos meus colegas
12. De um modo geral, estou satisfeito com a minha
vida
13. Tento fazer exercício físico
14. A educação/formação que recebo é útil e
adequada
15. Sou uma pessoa bastante independente
16. Nunca fui mal-educado/a com outras pessoas

Por favor, verifique se não deixou perguntas sem resposta e se apenas marcou uma resposta para cada afirmação

SIM
Concordo
Discordo
Discordo
TOTALMENTE
TOTALMENTE
Concordo

17. Nunca falei mal de ninguém
18. Há alguém na minha vida que me ouve, que
cuida de mim, que gosta de mim e com quem gosto
de estar.
19. Acho que na instituição todas as pessoas são
respeitadas apesar de serem diferentes
20. Acho que no local onde moro todas as pessoas
são respeitadas apesar de serem diferentes
21.
Os meus pais/tutores dão-me uma
semanada/mesada que me permite poupar ou
comprar o que necessito.

