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INTRODUÇÃO 
 

O projeto “Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos” é um projeto 
de intervenção que está a ser implementado no âmbito de um programa de ação mais 
alargado denominado “Requalificar uma Escola de Capalanga”. Desenvolvido na Escola 
primária nº. 5052 do Bairro de Capalanga (província de Luanda, Angola), este projeto 
mais alargado envolveu, numa primeira fase, a ampliação e requalificação arquitetónica 
da escola e, atualmente, a implementação de um modelo educativo de Educação para a 
Cidadania, que tomou como referência o projeto “Fazer a Ponte” (implementado em Vila 
das Aves, 1976, Portugal).  

Assim, no contexto do novo Modelo educativo e pedagógico, o projeto de 
“Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos” pretende contribuir para o 
desenvolvimento de cidadãos adultos ativos e participativos na sociedade. Trata-se de 
um projeto piloto que tem como objetivo principal desenvolver nos alunos um conjunto 
de competências cívicas passíveis de promover a sua participação plena em diferentes 
dimensões da vida escolar, familiar e societária. O trabalho é organizado através de 
conjunto de Sessões de Desenvolvimento Pessoal cujo eixo estruturante são as 
expressões artísticas. 

São objetivos específicos do projeto: (i) aumentar a consciência da importância 
da participação cívica das crianças; (ii) aumentar o conhecimento das crianças relativo 
aos direitos humanos universais; (iii) melhorar a visão crítica em relação às estruturas 
sociais que condicionam/ influenciam a vida das pessoas e grupos sociais; (iv) aumentar 
o respeito pelos outros e a adoção de práticas igualitárias em termos de direitos; (v) 
aumentar a equidade na participação, nomeadamente quanto ao género, religião, etnia e 
deficiência; (vi) aumentar a autonomia, pró-atividade e a participação das crianças. 

 
  

 
I. METODOLOGIA 
 
Para a avaliação deste projeto recorreu-se a uma metodologia de “avaliação 
experimental/pela investigação”, isto é, que aplica os princípios e métodos da 
investigação à avaliação com o objetivo de aprofundar causalidades, verificar resultados 
e generalizar conclusões (Guerra, 2002). No caso particular da avaliação 
experimental/pela investigação científica – em que se utilizam grupos de controlo e se 
fazem estudos longitudinais (antes e depois) –, a objetividade e a capacidade técnica 
exigida ao avaliador (conciliando a intervenção e a elaboração de um modelo de 
investigação) requerem que este seja um perito/cientista (Ibd.). A grande vantagem 
desta modalidade é, por conseguinte, a objetividade, a capacidade de generalização e a 
credibilidade pública (Ibd.).  

No entanto, avaliar um projeto de intervenção social é sempre muito difícil, 
mesmo quando se utilizam grupos de controlo e se fazem estudos longitudinais. Por um 
lado, estas crianças, mesmo que formalmente divididas entre turmas intervencionadas 
(A) e não-intervencionadas (B), partilham o mesmo espaço escolar e estabelecem 
relações entre si em várias outras atividades. Por outro, a realidade não é estática, as 
relações humanas são complexas e multidimensionais e os resultados estão sempre em 
permanente alteração.  
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Acresce a estas limitações o facto de estarmos a lidar com crianças de um 
contexto cultural muito específico e onde temos vindo a verificar, nomeadamente no 
âmbito de outros projetos, um evidente pouco à-vontade em lidar com estes 
instrumentos de recolha de informação,  em particular com o questionário e as escalas 
de respostas.  

Para tentar minimizar os efeitos destas condicionantes e contornar maiores 
dificuldades, passamos a explicar a estratégia e metodologia que utilizámos. 
 
 

1.1. Procedimentos para a construção do questionário 
 
 O questionário que elaborámos  tem por base dois questionários. No que diz respeito à 
conceção das questões sobre ‘autonomia’, ‘sentido de responsabilidade’ e 
‘participação/cooperação’, baseamo-nos no questionário de “Avaliação do treino de 
gestão de tempo e enriquecimento de competências sociais” de Pereira (2002). Já o 
questionário do projeto “Tudo aos Direitos” (Fernandes, não publicado) foi utilizado nas 
questões relativas à visão crítica que as crianças têm sobre os ambientes sociais que as 
envolvem, aos níveis de importância atribuída à participação cívica, bem como para 
captar o conhecimento real e percecionado acerca dos Direitos Humanos (DH).   
 
 

1.2. Construção do questionário 
 
O método de construção do questionário decorreu de um processo de discussão interna 
entre a investigadora, a coordenadora do projeto (professora primária), a técnica de 
intervenção em Angola (pedagoga) e a equipa de psicólogas do Gabinete de Intervenção 
em Saúde (GIS) da Apdes. No que diz respeito a esta última, a colaboração com a equipa 
foi particularmente importante pela experiência que tem de intervenção e investigação 
com crianças nos mesmos temas e com recurso ao mesmo tipo de instrumento1. 
Relativamente à articulação com a coordenadora do projeto e a técnica de intervenção, 
destaca-se o exercício de consensualização sobre as adaptações do questionário ao 
contexto angolano, aos conteúdos específicos desta intervenção e a uma linguagem 
acessível para as crianças. De ressalvar, ainda, que a coordenadora e a técnica de 
intervenção conheciam previamente o contexto e as crianças, o que constituiu uma 
mais-valia neste processo.  

Resultou daqui um questionário provisório que foi testado com um grupo de 24 
crianças das diferentes classes, uma vez que nos interessava perceber se o mesmo 
funcionaria para todas as crianças, com base no pressuposto de que os alunos que 
frequentam os primeiros anos do ciclo de ensino necessitariam de um maior 
acompanhamento.  

Assim, com a colaboração da técnica de intervenção já no terreno, testou-se o 
questionário com 24 alunos (Figura 1). O processo dividiu-se em duas fases e teve uma 
natureza essencialmente qualitativa, o significa que envolveu o acompanhamento ao 

                                                        
1 Destacamos particularmente o projeto “Tudo aos Direitos”, Programa de Promoção da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, cofinanciado pelo EEA Grants com o apoio da Noruega, Islândia e Liechtenstein, no 
âmbito da iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian - Cidadania Ativa.  
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grupo de crianças durante o preenchimento do questionário, registando as dúvidas, 
hesitações e questões por eles levantadas. Na primeira fase testamos o questionário com 
12 crianças (duas de cada classe de ensino), processo do qual resultou a necessidade de 
se fazerem alterações ao questionário. Nomeadamente, para além das questões relativas 
ao vocabulário e construção frásica, fez-se uma adaptação à escala de frequência que foi 
inicialmente utilizada: “não, “às vezes”, “sim”. As crianças mostraram dificuldades em 
compreender a diferença entre “às vezes” e “sim”, uma vez que ambas as respostas 
representam uma situação positiva e podem, até, sobrepor-se. Alterou-se então a escala 
para “nunca”, “às vezes”, “sempre” e, mais tarde, voltamos a testar o novo questionário 
com outras 12 crianças (novamente, duas por cada nível de classe), um processo que 
nos permitiu essencialmente validar as alterações que tinham sido feitas. A versão final 
poe ser consultada em anexo (anexo 1.1). 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 1. Pré-teste ao questionário 
 
    

 
 
Fig. 2 e 3: Distribuição dos consentimentos 
informados em duas turmas. 

 
 
 

Concluída a construção da versão final do questionário, seguiu-se o  processo de 
distribuição e recolha dos Consentimentos informados aos Pais/Encarregados de 
Educação para a utilização dos dados recolhidos para efeitos de investigação e avaliação 
do projeto. Ficaram também assegurados a natureza voluntária da participação e a 
confidencialidade dos dados. Cada consentimento, composto por uma página, foi feito 
em duplicado, ficando uma via para o investigador e outra para o Encarregado de 
Educação (anexo 1.2).  
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1.3. Descrição do questionário 
 
O questionário é anónimo e constitui-se por 32 questões divididas em 4 partes: 
caraterização dos alunos (4 itens); autonomia e pró-atividade (9 itens) e participação e 
cooperação (8 itens); visão crítica em relação às estruturas sociais (3 itens); importância 
atribuída à participação cívica (6 itens); e conhecimento real e percecionado em relação 
aos direitos humanos (2 itens).  
 Relativamente à primeira dimensão, colocaram-se questões de sobre o sexo, 
idade, classe e retenção. De seguida, procurámos compreender através de um conjunto 
de questões sobre comportamentos e atitudes, em que medida a criança é autónoma e 
pró-ativa em relação a diferentes assuntos na escola e em que medida participa e 
coopera com os outros nas atividades que decorrem em meio escolar. O terceiro grupo 
de questões é relativo à visão crítica das crianças em relação às estruturas em que mais 
diretamente estão envolvidas (família, escola e comunidade), pelo que se procurou 
perceber a perceção que estas crianças têm sobre o nível de respeito que existe em 
relação a si próprias. O quarto bloco de questões diz respeito à importância da 
participação cívica, i.e., questionou-se os alunos a importância de ter um papel ativo em 
questões de cidadania, mas também em que medida consideram importante que os 
outros que são diferentes de si tenham também um papel ativo. Por fim, colocámos uma 
questão sobre o conhecimento percecionado em relação aos DH, que procurámos 
corroborar com uma questão sobre conhecimento real desses direitos.  
 Para simplificar o questionário, optámos por construí-lo com questões 
predominantemente de resposta fechada, com a exceção da última questão sobre 
conhecimento real dos DH. Nos casos em que se pretendia medir uma variável latente 
(grupos de questões 2 a 4), as questões foram construídas de modo a poder assinalar-se 
apenas uma opção, numa escala de frequência a três níveis “nunca”, “às vezes” e 
“sempre”. Apenas no último bloco de perguntas, optámos por colocar uma questão de 
resposta binária “sim” e “não” e também uma questão de resposta aberta.  
 
 

1.4. Construção da amostra  
 
As dificuldades de autoadministração do questionário verificadas durante o pré-teste 
conduziram-nos à necessidade de repensar o processo de recolha de dados. A 
morosidade do processo de acompanhar individualmente cada criança e os recursos 
humanos que tal tarefa exigia, fez-nos a optar por construir uma amostra, em vez de 
trabalhar com todo o universo dos alunos da escola. 

Em particular, optou-se por construir uma amostra por quotas, em que se tentou 
reproduzir na amostra a distribuição das variáveis sexo e classe de ensino, considerados 
critérios clássicos e importantes2. Todavia, sabe-se que uma amostra por quotas não 

                                                        
2 Verificaram-se posteriormente alguns problemas com a lista de alunos que nos tinha sido cedida pela 
Direção da Escola, nomeadamente no momento do cruzamento da lista com os consentimentos informados, 
já não fomos a tempo de fazer quaisquer modificações. Tendo reportado o problema à escola, nunca 
chegamos a ter acesso à lista de alunos definitiva. Optámos por trabalhar com a lista que nos tinha sido 
facultada até ao fim do projeto, tendo razões para acreditar que os erros detetados (residuais) não 
introduzem enviesamentos significativos. 
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garante a ausência de enviesamentos e que a sua qualidade depende sobretudo da 
forma como se selecionam os casos, pelo que associamos à amostragem por quotas um 
método aleatório por sorteio: por turma, dois sacos escuros (um com o nome das 
raparigas, outro com o nome dos rapazes para respeitar as cotas) de onde foram 
retirados aleatoriamente os casos. Assim, garantiu-se o princípio da representatividade, 
em que cada menina e menino de todas as classes têm a mesma probabilidade de fazer 
parte da amostra.  

 

 
 Meninas Meninos Total 

População Amostra População Amostra População Amostra 
1ª classe 22 10 20 9 42 19 
2ª classe 41 18 48 22 89 40 
3ª classe 35 16 41 18 76 34 
4ª classe 54 24 68 30 122 54 
5ª classe 38 17 42 19 80 36 
6ª classe 37 17 30 13 67 30 
TOTAL 227 102 249 111 476 213 

 
 
Relativamente ao tamanho da amostra, definimo-lo para um nível de confiança 

de 95%, o que significa que trabalharemos com uma margem de erro de 5% sempre que 
procurarmos saber a percentagem de respostas que refletem a situação/opinião do total 
dos alunos. Posto isto, dividimos ainda a amostra por grupo intervencionado (A) e grupo 
de controlo (B). Tal procedimento resultou essencialmente em construir um grupo A, 
constituído por uma turma de cada classe, e um grupo B, também constituído por uma 
turma de cada classe, com exceção da 1ª classe (que só tem uma turma e por isso não 
será alvo de intervenção na segunda fase) e da 4ª classe (com duas turmas).  
 
 

1.5. Administração do questionário 
 
Tendo-se verificado, durante a fase de testagem do questionário, que a generalidade das 
crianças tinha baixa autonomia na capacidade de resposta ao questionário – 
demonstrando dificuldades de leitura e pouco à-vontade para lidar com este 
instrumento, independentemente da idade ou classe –, optou-se pela administração 
direta do questionário junto de cada um dos alunos. A tarefa exigiu o apoio da técnica de 
intervenção, um técnico local e de dois estagiários do Ministério da Educação que, 
durante dois dias, se sentaram com os alunos individualmente a ler as questões. 
 O questionário de diagnóstico (pré-teste) foi administrado alguns dias antes do 
início da intervenção, que coincidiu com o início do ano escolar, em fevereiro de 2016. 
Após quatro meses de intervenção, em junho de 2016, repetimos o processo (pós-teste), 
mas desta vez dividimos os resultados da amostra entre grupo de intervenção (A) e 
controlo (B) 
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1.6. Análise dos dados 
 
O questionário constitui-se predominantemente por variáveis de natureza nominal e 
ordinal, uma variável numérica e uma variável string. No diagnóstico, devido à natureza 
das variáveis, começou-se por fazer uma análise descritiva dos resultados e tabelas de 
contingência bidimensionais, com os principais cruzamentos a ocorrerem com a variável 
sexo, idade e classe. Depois, fizeram-se correr alguns testes não paramétricos para 
verificar a relação entre as variáveis: 

• Para testar se as amostras diferem significativamente quanto às proporções dos 
acontecimentos utilizou-se o teste do Qui-quadrado de Pearson (χ2)3 – ou o Qui-
quadrado corrigido no caso de tabelas 2x2 – e os Resíduos Ajustados4 para 
identificar as categorias com comportamentos  significativamente diferentes. 

• Para comparar uma variável quantitativa em dois grupos diferentes: T-test para 
médias. 

• Para testar a força de uma associação entre duas variáveis dependentes 
(nominais vs nominais; nominais vs ordinais), usou-se o teste v de Cramer5 por 
ser mais versátil e ter menos limitações que o coeficiente de contingência C.  

• Para testar a correlação entre duas variáveis ordinais, usou-se o rho de 
Spearman6. 
 

Para a comparação dos resultados do pré e pós-teste: 

• Quando duas amostras apresentam uma distribuição das frequências 
diferenciada, usamos o qui-quadrado de Pearson para verificar a significância 
das diferenças observadas, i.e., se as amostras revelam diferenças significativas 
relativamente a determinado acontecimento.   

• O “median test” foi utilizado para testar se dois grupos independentes diferem 
em tendências centrais, i.e., se a mediana nos dois grupos independentes 
pertencem a populações com a mesma mediana.  

• Para testar as diferenças entre dois grupos independentes, utilizou-se o  teste 
“Mann-Whitney”. 

• Para testar as diferenças entre mais de duas amostras independentes, utilizou-se 
o teste Kruskal-Wallis.  

• Para testar a correlação entre duas variáveis ordinais, usou-se o rho de 
Spearman. 
 
Na análise adotou-se o nível de significância 0.05, o que significa que existem 5 

em cada 100 possibilidades de rejeitar a hipótese nula (de independência entre as 
variáveis) quando ela devia ser aceite. 
 
                                                        
3 Quando se consulta a tabela do χ2, observa-se que é determinada uma probabilidade de ocorrência 
daquele acontecimento. Por conseguinte, quanto maior for o valor do χ2 mais significante é a relação entre a 
variável dependente e a variável independente. Sempre que o χ2 for menor que o valor crítico (tabela), 
aceita-se a hipótese de igualdade estatística, ou seja, que os desvios não são significativos. 
4 Para um nível de significância de 0.05, as diferenças são consideradas estatisticamente significativas 
quando os resíduos ajustados estão fora do intervalo entre -1,96 e 1,96.  
5 V=0.1 associação fraca; V=0.3 associação moderada; V= 0.5 associação forte (Cohen, 1988). 
6 r=0.1 a 0.29 correlação fraca; r= 0.3 a 0.49 moderada; r=0.5 e 1,0 forte (Cohen, 1988). 
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1.7. Grupos Focais 
 
No âmbito da avaliação do projeto, o desenvolvimento da investigação em curso implica 
a condução de dois grupos focais junto de um grupo de professores e um grupo de 
crianças intervencionadas pelo projeto com o objetivo de recolher dados de natureza 
qualitativa (anexo 1.3). Estes dados são usados de forma complementar ao estudo 
intensivo e longitudinal.  
 No grupo focal dos alunos, participaram duas crianças de cada classe, um  rapaz 
e uma rapariga por classe, num total de 12 crianças (6 rapazes e 6 raparigas). Por razões 
de ordem logística, o grupo focal com as crianças foi dividido em dois, tendo estado em 
conjunto as crianças da 1ª, 2ª e 3ª classes e, no segundo grupo focal, as crianças da 4ª, 5ª 
e 6ª classes. Por outro lado, no grupo focal dos professores, convidámos um professor de 
cada classe do grupo intervencionado, mas só se conseguiram reunir três entrevistados 
(professores da 1ª, 2ª e 3ª classes), estando os restantes indisponíveis à data.  

Acresce a estes constrangimentos o facto de, no grupo focal com os alunos, 
particularmente com os mais novos, nos termos deparado com dificuldades em colocar 
as crianças a falar. Estarmos a lidar com crianças que se encontram maioritariamente 
num estádio de desenvolvimento a que Piaget chama de inteligência operatória concreta 
e que, por isso, desenvolvem um pensamento lógico com base em operações muito 
concretas, mas ainda incapaz de realizar abstração. Colocadas numa situação em que 
lhes é pedido que reflitam com maior distanciamento sobre a sua experiência no 
projeto, como no caso dos grupos focais, percebemos naturais dificuldades das crianças 
em expressar a sua opinião. 
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II. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. Caraterização da amostra e população  
 
Responderam ao questionário de diagnóstico um total de 216 crianças, o que significa 
mais 3 alunos do que os 213 inicialmente previstos na construção da amostra7. Como a 
amostragem por quotas fazia garantir, é possível verificar pelos resultados que as 
proporções relativamente ao sexo e à classe estão muito próximas das proporções reais. 
 Assim, responderam ao pré-teste 102 alunos do sexo feminino (47,2%) e 114 do 
sexo masculino (52,8%), dos quais 19 (8,8%) são da 1ª classe, 39 (18,1%) são da 2ª 
classe, 33 (15,3%) são da 3ª classe, 54 (25,0%) são da 4ª classe, 37 (17,1%) da 5ª classe 
e 34 (15,7%) da 6ª classe. As idades variam entre os 5 e os 16 anos, sendo a média de 
9,8 anos [Anexo 2.1].  
 

 
 Grupo A Grupo B Amostra Total  População 

 n % n % n % N % 
Meninas 50 46,7 52 47,7 102 47,2 227 47,7 
Meninos 57 53,3 57 52,3 114 52,8 249 52,3 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 476 100,0 
  
1ª classe 19 17,8 0 0,0 19 8,8 42 8,8 

2ª classe 20 18,7 19 17,4 39 18,1 89 18,7 
3ª classe 17 15,9 16 14,7 33 15,3 76 16,0 

4ª classe 18 16,8 36 33,0 54 25,0 122 25,6 
5ª classe 18 16,8 19 17,4 37 17,1 80 16,8 

6ª classe 15 14,0 19 17,4 34 15,7 67 14,1 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 476 100,0 

 
 
Grupos etários n % 

 <= 5 7 3,2 

6 - 10 123 56,9 

11 - 15 85 39,4 

16+ 1 ,5 

Total 216 100,0 

  
 Verificámos que não existem diferenças significativas entre o grupo A e B no que 
diz respeito ao sexo (X2(1)corrigido=,000, p =,994). No entanto, existem diferenças 
significativas relativamente às classes (X2=25,537, p=,000), o que se deve 
exclusivamente ao facto de apenas o grupo A ter alunos da 1ª classe (Adj. residual=4,6) e 
o grupo B ter duas turmas da 4ª classe (Adj. residual=2,7), pelo que se considera que não 
existe dependência entre as variáveis grupo de intervenção e classe.  
 

                                                        
7 Este desvio implicou menos um aluno do sexo masculino da 2ª e 4ª classes; menos um aluno do sexo 
feminino da 3ª e 4ª classes; mais um aluno do sexo masculino da 5ª classe; e mais quatro alunos do sexo 
masculino da 6ª classe.  
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 Verificámos, ainda, que existem diferenças significativas entre o grupo A e B no 
que diz respeito à média de idades (T= -2,889, p=,004) pela mesma razão que acima 
verificámos relativamente à classe, ou seja, porque no grupo B existem duas turmas com 
a 4ª classe e nenhuma da 1ª classe, pelo que se considera que não existe dependência 
entre as variáveis grupo de intervenção e idade. 

 
 

Retenção 
Grupo A Grupo B Total 

n % n % n % 
Não 87 81,3 79 72,5 166 76,9 
Sim 20 18,7 30 27,5 50 23,1 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

 
 
 Por fim, os resultados informam que a esmagadora maioria das crianças nunca 
reprovou (76,9%), sendo que não existem diferenças significativas entre o grupo A e B 
no que diz respeito à retenção (X2(1)corrigido=1,897, p=,168). 
 
 
 
2.2. Autonomia 
 

 
Nota: Para consultar as frequências, ver anexo 2.2.  

  
  
 Os elevados resultados relativos à incapacidade de tentar resolver um problema 
sozinho antes de pedir ajuda (52,3%) ou a necessidade de pedir imediatamente ajuda 
perante uma dificuldade (72,7%) revelam que os alunos da escola demonstram, na sua 
maioria, baixos níveis de autonomia. Estas conclusões são semelhantes para o grupo A e 
B, embora ligeiramente mais acentuados neste último8. Por outro lado, a incapacidade 

                                                        
8 O teste do χ2 para as diferenças entre os grupos A e B nos itens sobre “autonomia" revelou-se 

estatisticamente significativo para a o item ”quando tem alguma dificuldade, pede logo ajuda” (X2=9,331, p= 
0,009), mas o coeficiente de contingência revela que a associação é muito fraca (V= 0,208). 
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de tomar decisões (46%) ou a baixa frequência com que são capazes de as tomar 
(26,5%) também é reveladora dessa falta de autonomia das crianças da escola.  

No entanto, a maioria sente-se capaz de dar a sua opinião e de a defender 
“sempre” (55,6%) ou, pelo menos, “às vezes” (18,5%), o que também demonstra – pelo 
menos do ponto de vista das atitudes – uma intenção de expressar de forma livre a 
própria opinião. Mais uma vez, as conclusões são semelhantes para o grupo A e B, 
embora ligeiramente superiores no grupo A.  
 A mesma tendência positiva é observada na capacidade de dar um recado, mas 
inversa na capacidade de fazer os trabalhos de casa sozinho. Por outras palavras, 
relativamente a uma tarefa que exige um menor grau de exigência, como dar um recado, 
a maioria das crianças considera-se capaz de o fazer “sempre” (65,7%) ou, pelo menos, 
“às vezes” (15,3%). Já no que exige um maior grau de responsabilidade, a incapacidade 
das crianças realizarem os trabalhos de casa sozinhos é maioritária (58,5%). Mais uma 
vez, as conclusões são semelhantes para o grupo A e B. 
 Explorámos, ainda, a existência de diferenças significativas entre as variáveis 
sexo [anexo 2.2.1], classe [anexo 2.2.2] e idade [anexo 2.2.3] e os diferentes itens 
relativos à autonomia. Concluímos, para um nível de confiança de 0.05, que em nenhum 
caso existe associação entre o sexo e os itens relativos à autonomia.   
 No entanto, em relação às classes observaram-se diferenças significativas em 5 
dos 6 itens, mas a força da associação revela, na generalidade dos casos, que as mesmas 
são fracas (v<0.3). Apenas para o primeiro item a associação é moderada (V=,327). 
Vejamos, então, a distribuição neste caso. 
 
 

Quando tens alguma 
dificuldade tentas primeiro 
resolver sozinho? 

Classe  

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Nunca n 8 13 25 32 18 17 113

%  42,1% 33,3% 75,8% 59,3% 48,6% 50,0% 52,3%

Às vezes n 1 6 2 18 4 11 42

%  5,3% 15,4% 6,1% 33,3% 10,8% 32,4% 19,4%

Sempre n 10 20 6 4 15 6 61

%  52,6% 51,3% 18,2% 7,4% 40,5% 17,6% 28,2%

Total n 19 39 33 54 37 34 216

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Assim, a capacidade de tentar resolver um problema sozinho antes de pedir 
ajuda é particularmente mais baixa entre os alunos da 3ª e 4ª classes, pelo que entre os 
alunos da 1ª, 2ª e 5ª classes se verifica maior autonomia neste item.  
 Por sua vez, a variável idade correlaciona-se de forma positivamente 
significativa com o item 4 (r=,139, p= ,041) e 5 (r=,225, p= ,001); e de forma 
negativamente significativa com o item 1 (r= -,152, p= ,025). Tal significa que a 
capacidade de dar a própria opinião e de a defender, bem como a capacidade de dar um 
recado é maior quanto mais velhas forem as crianças. Pelo contrário, a capacidade 
resolver um problema sozinho antes de pedir ajuda é menor quanto mais velhas forem 
as crianças. Todavia, como se pode constatar, as correlações são muito fracas (r<0,3). 
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2.3. Pró-atividade  
 

Nota: Para consultar as frequências, ver anexo 2.3.  

 
  
 Relativamente à pró-atividade, do ponto de vista descritivo, pode concluir-se 
que a maioria das respostas recai sobre comportamentos pró-ativos, sobretudo no que 
diz respeito ao apresentar ideias para fazer/resolver coisas (52,3%) e ajudar os outros 
(68,8%). A pró-atividade criativa alcança percentagens um pouco mais baixas: 
criar/organizar atividades “sempre” (41,9%) ou, pelo menos, “às vezes” (20,9%) é uma 
resposta maioritária, mas a percentagem de crianças que “nunca” cria/organiza 
atividades também é relativamente elevada (37,2%). Neste último caso, no grupo B o 
peso dos que responderam “nunca” é substancialmente mais elevado no grupo A9.  

Explorámos, ainda, a existência de diferenças significativas entre as variáveis 
sexo [anexo 2.3.1], classe [anexo 2.3.2] e idade [anexo 2.3.3] os diferentes itens relativos 
à pró-atividade. Concluímos, para uma margem de erro de 5%, que em nenhum caso 
existe associação entre o sexo, idade e retenção e os itens relativos à pró-atividade.  
 No entanto, em relação às classes observaram-se diferenças significativas no 
item “criar/organizar atividades” (X2=21,156, p=,020) e “apresentar ideias para 
fazer/resolver coisas (X2=21,492, p=,018), mas a força da associação revela que as 
mesmas são muito fracas (v<0.3).  

 
 

                                                        
9 O teste do χ2 para as diferenças entre os grupos A e B  e o item 2 “criar/organizar atividades” é 
significativo (p=0,021), mas a força da associação é insignificante (V=0,189). 
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2.4. Participação/cooperação 
 

 
Nota: Para consultar as frequências, ver anexo 2.4.  

  
  
 No que diz respeito à cooperação/participação, participar “sempre” nas 
atividades da escola é a resposta maioritária entre as crianças (52,8%), mas uma grande 
percentagem (29%) nunca participa. Cooperar com respeito pelos outros colegas é 
também o comportamento maioritário entre as crianças em situações de trabalho de 
grupo. Esperar pela sua vez para falar (69,9%), permitir que os outros tenham também 
espaço para falar (74,1%) ou, ainda, deixar que outro colega participe fazendo o que o 
próprio gostaria de fazer (60,5%) são respostas maioritárias. Estas percentagens são um 
pouco mais elevadas no grupo B do que no grupo A10.  
   

 
Nota: Para consultar as frequências, ver anexo 2.4.  

 
 
 Também participar e cooperar com quem é diferente porque não joga tão bem 
como o próprio (46,8%) ou por questões de género (66,7%; 55,3%) é o comportamento 

                                                        
10 O teste do χ2 para as diferenças entre os grupos A e B nos itens sobre “cooperação/participação” e 
“equidade na participação” revelou-se estatisticamente significativo para o item “em  trabalho de grupo, 
deixas que os outros falem” (p= ,005), mas o coeficiente de contingência revela que a associação é fraca 
(V=,222). 
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maioritário. Mas uma percentagem elevada de crianças afirma “nunca” jogar com quem 
não joga tão bem como o próprio (38%). Por outro lado, são também elevadas as 
percentagens de quem “nunca” joga com um colega por questões de género, 
particularmente, “nunca” trabalhar/jogar com meninas (34,4%) é mais elevado do que 
“nunca” trabalhar/jogar com meninos (23,1%).  
 Finalmente, ter uma religião ou uma língua diferente também não é um 
problema para a maioria das crianças jogar/trabalhar com outro colega (56,7%), mas 
também aqui é elevada a percentagem dos que afirmam “nunca” jogar com colegas que 
têm caraterísticas religiosas e/ou linguísticas diferentes (31,6%).  

Explorámos ainda, também aqui, a existência de diferenças significativas entre 
as variáveis sexo [anexo 2.4.1], classe [anexo 2.4.2] e idade [anexo 2.4.3] e os diferentes 
itens relativos à participação/cooperação. Concluímos, para uma margem de erro 
máxima de 5%, que existe uma associação estatisticamente significativa entre o sexo dos 
alunos e os itens “jogar com colegas que não jogam tão bem como tu” (X2= 8,196, p= 
,017) e “jogar/trabalhar com colegas que têm uma língua ou religião diferente” 
(X2=15,195, p=,001), mas as associações são fracas (V< 0,3). 
 Existe ainda uma associação estatisticamente significativa nos itens 
“jogar/trabalhar com meninos” (X2= 59,426, p=,000) e “jogar/trabalhar com meninas” 
(X2= 125,199, p=,000). A força da associação é forte no caso de jogar/trabalhar com 
meninos (V=,525) e ainda superior no caso de jogar/trabalhar com meninas (V=,766). 
Vejamos, então, as distribuições nestes casos. 
 
 

Costuma trabalhar/jogar com 
meninos 

Sexo 

Total Menina Menino 

Nunca n 45 5 50

%  44,1% 4,4% 23,1%

Às vezes n 15 7 22

%  14,7% 6,1% 10,2%

Sempre n 42 102 144

%  41,2% 89,5% 66,7%

Total n 102 114 216

%  100,0% 100,0% 100,0%

 
 

Costuma trabalhar/jogar com 
meninas 

Sexo 
Total 

Menina Menino 

Nunca n 1 73 74

%  1,0% 64,6% 34,4%
Às vezes n 4 18 22

%  3,9% 15,9% 10,2%
Sempre n 97 22 119

%  95,1% 19,5% 55,3%
Total n 102 113 215

%  100,0% 100,0% 100,0%

 
 Assim, uma elevada percentagem de meninas “nunca” joga/trabalha com 
meninos (44,1%) e uma percentagem esmagadora de meninos nunca joga/trabalha 
meninas (64,6%). Os jogos e o trabalho de grupo são sobretudo intergénero. 
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 Observámos também a existência de uma associação estatisticamente 
significativa entre a classe dos alunos e os itens “deixar que outro colega faça o que 
gostaria de ser o próprio a fazer” (X2=40,494, p=,000) e “jogar com colegas que não 
jogam tão bem quanto o próprio” (X2=38,746, p=,000) e as associações são 
relativamente moderadas (respetivamente, v=,309 e v=,299). 
 
 

Quando joga em equipa deixa que o colega faça o que gostarias de fazer 

 

Classe que frequenta 
Total 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Nunca n 3 8 18 9 7 6 51

%  15,8% 20,5% 54,5% 16,7% 19,4% 17,6% 23,7%
Às vezes n 3 1 1 17 3 9 34

%  15,8% 2,6% 3,0% 31,5% 8,3% 26,5% 15,8%
Sempre n 13 30 14 28 26 19 130

%  68,4% 76,9% 42,4% 51,9% 72,2% 55,9% 60,5%
Total n 19 39 33 54 36 34 215

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

Quando joga em equipa costuma jogar com colegas que não jogam tão bem 

 

Classe que frequenta 
Total 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Nunca n 4 6 23 29 13 7 82

%  21,1% 15,4% 69,7% 53,7% 35,1% 20,6% 38,0%

Às vezes n 4 7 3 9 3 7 33

%  21,1% 17,9% 9,1% 16,7% 8,1% 20,6% 15,3%

Sempre n 11 26 7 16 21 20 101

%  57,9% 66,7% 21,2% 29,6% 56,8% 58,8% 46,8%

Total n 19 39 33 54 37 34 216

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Observa-se que os alunos da 3ª classe apresentam níveis de 
participação/cooperação mais baixos do que as restantes classes. É nas classes de nível 
intermédio (4ª e 5ª) que se verificam os níveis mais baixos. 
 Por fim, a variável idade correlaciona-se de forma significativa com o item 
“espera pela sua vez para falar” (p=,001) e “deixar que os colegas falem" (p=,000), mas 
as correlações são muito baixas (r<0.3). Verificou-se, no entanto, que existe uma 
correlação positiva entre o item 2 e 3 (r=,329, p=,000) e 2 e 4 (r=,317, p=,000); e uma 
correlação negativa entre o item 6 e 7 (r= -,393, p=,000). Ou seja, “esperar pela sua vez 
para falar” está positivamente relacionado com “deixar que os outros falem” e “deixar 
que os outros façam o que gostariam de ser os próprios a fazer”.  
 Por outro lado, “trabalhar/jogar com meninos” está inversamente 
correlacionado com “trabalhar/jogar com meninas”, isto é, quanto maior a tendência 
para se relacionar com meninos, menor é a tendência para se relacionar com meninas; 
ou quanto maior a tendência para se relacionar com meninas, menor é a tendência para 
não se relacionar com meninos. 
 



 Relatório de Avaliação do projeto:   
“Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos”  

 

 16

 

2.5. Visão crítica em relação às estruturas 
 

 
Nota: Para consultar as frequências, ver anexo 2.5.  
 

 
 
 No geral, a maioria das crianças tem uma visão positiva sobre a família, escola e 
comunidade envolvente no que remete para o respeito dos seus direitos: a esmagadora 
maioritária das crianças considera que os seus direitos são “sempre” respeitados pela 
família (84,3%), pela escola (77,3%) e, ligeiramente abaixo, mas ainda 
maioritariamente, pela comunidade (53,7%). No entanto, é sobre a comunidade que 
efetivamente se verifica que as crianças têm uma perspetiva mais negativa, com 19,4% a 
considerar mesmo que os seus direitos “nunca” são respeitados neste meio.  
 No geral, as percentagens entre o grupo A e B são semelhantes, com exceção da 
opinião mais positiva que existe no grupo B em relação ao respeito que a comunidade 
tem sobre os seus direitos11.  
 Explorámos, ainda, a existência de diferenças significativas entre as variáveis 
sexo [anexo 2.5.1], classe [anexo 2.5.2] e idade [anexo 2.5.3] e os diferentes itens 
relativos à participação/cooperação. Concluímos, para uma margem de erro de 5%, que 
não se observaram diferenças significativas relativamente à classe, nem correlações 
relativamente à idade. Existe, no entanto, uma diferença estatisticamente significativa 
entre o sexo e a visão relativamente à escola (X2= 7,722, p=,021).  
 A força da associação entre o sexo e a visão relativamente à escola é muito fraca 
(V=,189), mas é visível pelas estatísticas descritivas que as meninas têm uma visão mais 
positiva do que os meninos sobre a escola no que concerne ao respeito pelos seus 
direitos. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
11 O teste do χ2 para a independência entre o grupo A e B em relação a todas as variáveis sobre a “visão 
crítica” revelou-se estatisticamente significativo para a variável “comunidade” (p = ,011), mas o coeficiente 
de contingência v de Cramer revela que a associação é fraca (V=,204). 
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Os seus direitos são respeitados 
na escola 

Sexo do indivíduo 

Total Menina Menino 

Nunca n 1 10 11

%  1,0% 8,8% 5,1%
Às vezes n 16 22 38

%  15,7% 19,3% 17,6%
Sempre n 85 82 167

%  83,3% 71,9% 77,3%
Total n 102 114 216

%  100,0% 100,0% 100,0%

  
  
 Por outro lado, verificou-se que há uma correlação positiva entre o item 1 e 2 
(r=,416, p= ,000), 1 e 3 (r=,328, p= ,000) e 2 e 3 (r=,359, p= ,000). As correlações são 
moderadas (r está entre 0.3 e 0.5). Ou seja, o respeito dos direitos pela família está 
positivamente relacionado com o respeito dos direitos pela escola e pela comunidade. 
Portanto, quanto maior é a tendência para considerar que os direitos são respeitados na 
família, também maior é a tendência para se considerar que os direitos são respeitados 
na escola e comunidade. Ou quanto maior é a tendência para se considerar que os 
direitos são respeitados na escola e comunidade, maior é a tendência para se considerar 
que os direitos são respeitados na família.  
 
 
 
2.6. Importância atribuída à participação cívica 

 
Nota: Para consultar as frequências, ver anexo 2.6.  
 
  
 No geral, as crianças revelam uma postura positiva quanto à importância da sua 
participação cívica, pelo que são respostas maioritárias entre as crianças: ser 
importante estar “sempre” informado (73,6%); considerar a sua opinião “sempre” 
importante (67,1%); ser “sempre” importante dizer o que pensa  (60%); e ser “sempre” 
importante ajudar a escolher a forma como o trabalho é realizado (76,3%).  
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 No entanto, uma percentagem expressiva de crianças coloca alguns filtros à sua 
participação cívica: 24,7% das crianças afirma que “nunca” é importante dizer tudo 
aquilo que pensa e 15,3% afirma que só “às vezes” é importante fazê-lo. Ainda, 20,4% 
das crianças considera que só “às vezes” a sua opinião é importante e 12,5% acha 
mesmo que ela “nunca” é importante. Por fim, estar informado não é importante para 
11,6% das crianças, enquanto 14,8% pensa que só “às vezes” é importante estar 
informado. 

 
Nota: Para consultar as frequências, ver anexo 2.6. 
  

  
 Quanto à equidade na participação cívica, a maioria considera que crianças de 
diferentes religiões e línguas também podem dizer o que pensam (64,8%). No entanto, 
uma percentagem relevante de 28,7% de crianças ainda considera que “nunca” o podem 
fazer ou só “às vezes” (6,5%). Aliás, o mesmo se pode dizer em relação às questões de 
género, i.e., embora a  maioria considere que as meninas podem dizer o que pensam tal 
como os meninos (65,7%), ainda há muitas crianças que consideram que “nunca” o 
podem fazer (23,6%) ou, apenas, “às vezes” (10,6%)12. 
 Explorámos ainda, a existência de diferenças significativas entre as variáveis 
sexo [anexo 2.6.1], classe [anexo 2.6.2] e idade [anexo 2.6.3] e os diferentes itens 
relativos à participação cívica. Concluímos que existe uma diferença significativas entre 
o sexo e o item 6 (X2= 6,812, p=,033). Ou seja, concluímos com uma margem de erro de 
3,3% de confiança que ser rapaz ou rapariga interfere na forma como se posicionam face 
à forma como as meninas podem ou não dizer o que pensam. Todavia, a força da 
associação entre estas duas variáveis é muito fraca (V=,178).  
 Observando a tabela de contingência, percebemos que entre os rapazes há uma 
maior percentagem de respostas que apontam no sentido de “nunca” permitir que as 
meninas digam o que pensam, tal como os rapazes (29,8%).  No entanto, é de sublinhar 
que também 16,7% das raparigas partilham esta visão. 
 
 

                                                        
12 O teste do χ2 para a independência entre o grupo A e B em relação às variáveis sobre a “participação 
cívica” revelou-se estatisticamente não significativo em todas as situações. 
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Acha que as meninas podem dizer o que 
pensam, tal como os meninos. 

Sexo  
Total 

Menina Menino 

Nunca n 17 34 51

%  16,7% 29,8% 23,6%
Às vezes n 9 14 23

%  8,8% 12,3% 10,6%
Sempre n 76 66 142

%  74,5% 57,9% 65,7%
Total n 102 114 216

%  100,0% 100,0% 100,0%

 
  
 Também o item 3 se relaciona de forma estatisticamente significativa com a 
variável classe (X2= 26,854, p=,003), o que significa que o nível de importância atribuído 
a dizer tudo aquilo que se pensa é influenciado pela classe. Todavia, a força da 
associação é muito fraca (V=,250). 
 
 

Acha importante dizer 
o que pensa 

Classe  
Total 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Nunca N 2 6 16 18 6 5 53

%  10,5% 15,4% 48,5% 34,0% 16,2% 14,7% 24,7%
Às vezes N 1 6 2 12 7 5 33

%  5,3% 15,4% 6,1% 22,6% 18,9% 14,7% 15,3%
Sempre N 16 27 15 23 24 24 129

%  84,2% 69,2% 45,5% 43,4% 64,9% 70,6% 60,0%
Total N 19 39 33 53 37 34 215

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
Mais uma vez, é na 3ª e 4ª classe que as percentagens mais se diferenciam. Aliás, embora 
os restantes resultados não tenham sido significativos, é interessante verificar: 

• Entre os alunos da 3ª e 4ª classes as percentagem de alunos que respondem 
como ser importante estar “sempre” informado são mais baixas do que nas 
restantes classes. 

• Entre os alunos da 3ª classe a percentagem de alunos que considera que a sua 
opinião “nunca” é importante é maior do que nas restantes classes. 

• Entre os alunos da 3ª e 4ª classes a percentagem de alunos que considera que 
“nunca” importante dizer o que pensa é muito superior do que nas restantes 
classes. 

• Entre os alunos da 3ª e 4ª classes a percentagem de alunos que considera como 
ser “sempre” importante ajudar a escolher a forma como o trabalho é realizado é 
menor do que nas restantes classes. 

• Entre os alunos da 3ª e 5ª classes a percentagem de alunos que considera que 
meninos de outras religiões e línguas podem “sempre” dizer o que pensam é 
substancialmente menor. 

• Entre os alunos da 3ª classe a percentagem de alunos que considera que as 
meninas “nunca” podem dizer o que pensam tal como os meninos é bastante 
superior .   
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 É ainda interessante notar que quando a terceira classe se diferencia das outras 
classes geralmente é porque optou pela posição oposta extrema. No caso da quarta 
classe, quando esta se diferencia, há uma maior divisão entre uma posição intermédia e 
a posição oposta.  
 Por fim, a variável idade não se correlaciona com nenhum item, mas verificou-se, 
no entanto, que há correlações positivas moderadas entre o item 1 e 4 (r=,362, p= ,000); 
3 e 5 (r=,327, p= ,000); 4 e 6 (r=,363, p= ,000); e 5 e 6 (r=,413, p=,000). Ou seja: 

• Quem considera importante estar informado também considera importante 
ajudar a escolher a forma como o trabalho é realizado e versus. 

• Quem considera importante dizer o que pensa também tende a considerar 
importante que crianças de outra religião ou língua digam o que pensam  e 
versus. 

• Quem considera importante ajudar a escolher a forma como o trabalho é 
realizado, também considera importante que as meninas digam o pensam tal 
como os meninos e versus. 

• Quem considera importante que crianças de outra religião ou língua digam o que 
pensam, também considera importante que as meninas digam o pensam tal 
como os meninos e versus. 

 
 
 
2.7. Conhecimento real e percecionado acerca dos Direitos Humanos 
 
 
 Achas que conheces os Direitos Humanos? (conhecimento percecionado) 
 

 Grupo A Grupo B Total 

n % n % n % 
Não 67 62,6 86 78,9 153 70,8 

Sim 40 37,4 23 21,1 63 29,2 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

 
  
 A  esmagadora maioria das crianças considera que não conhece os direitos 
humanos (70,8%). A percentagem é relativamente superior no grupo B em relação ao 
grupo A13. 
 Explorámos, depois, a existência de diferenças significativas entre as variáveis 
sexo [anexo 2.7.1], classe [anexo 2.7.2] e idade [anexo 2.7.3] e os diferentes itens 
relativos à participação cívica. Concluímos que não existem diferenças significativas em 
relação ao sexo, mas existe em relação às classes  (X2= 35,341, p=,000) e a força da 
associação é moderada (v=,404). Percebe-se através da tabela de contingência que é 
entre os primeiros anos de escolaridade que a perceção sobre o conhecimento dos 

                                                        
13 O teste do χ2  corrigido (tabela 2x2) para a independência entre o grupo A e B em relação ao 
conhecimento percepcionado sobre os direitos humanos revelou-se estatisticamente significativa, mas a 
força da associação é muito fraca (v=,179). 
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direitos humanos é mais elevado. A partir da 3ª classe, a esmagadora maioria dos alunos 
considera que não conhece os DH. 
 
 

 

Classe 
Total 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Não n 6 19 29 39 33 27 153

%  31,6% 48,7% 87,9% 72,2% 89,2% 79,4% 70,8%
Sim n 13 20 4 15 4 7 63

%  68,4% 51,3% 12,1% 27,8% 10,8% 20,6% 29,2%
Total n 19 39 33 54 37 34 216

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
  
 Em relação à variável idade, existe correlação negativa (r= -,292, p =,000), mas é 
uma correlação fraca. Esta pequena correlação estará mais associada à classe porque, 
como se viu, é nos níveis mais baixos de escolaridade que encontramos um 
conhecimento percecionado mais elevado e essas crianças são, à partida, as mais novas.  
 
 
Conhecimento real acerca dos Direitos Humanos: 
 

PreA_1: 
PreA_3: 
PreA_5: 
PreA_11: 
PreA_12: 
PreA_13: 
PreA_14: 
PreA_16: 
PreA_17: 
PreA_19: 
PreA_20: 
PreA_23: 
PreA_28: 
PreA_33: 
PreA_36: 
PreA_39: 
PreA_66: 
PreA_67: 
PreA_68: 
PreA_69: 
PreA_70: 
PreA_72: 
PreA_73: 
PreA_83: 
PreA_90: 
PreA_91: 
PreA_97: 
PreB_1: 
PreB_7: 
PreB_10: 
PreB_22: 
PreB_63: 

As mãos, os pés, a cabeça, corpo, peito.  
Não sabe os direitos que o mesmo tem de beneficiar-se. 
Direito. 
Adi Pinai joseguiaxi xalila.  
O corpo humano. 
A mão direita. 
Fazer trabalho, fazer tarefas, arrumar.  
O esqueleto humano, o esqueleto burro. 
Direito Humano 
Brincar, fazer trabalho, obedecer aos pais, obedecer à avô, à tia, ao mano.  
Meu amigo. 
Mão 
Cabeça, ombro, joelho, tronco, etc.  
Os direitos humanos que eu conheço são os meus colegas. 
Vamos trabalhar, vamos arrumar em casa.  
É o Zé grande. 
Se comportar bem, não lutar na rua.  
Trabalhar, não lutar na rua, escutar os outros.  
Respeitar os pais, os próximos, não brincar na rua.  
Não faltar ao respeito, não lutar abusar os outros.  
Respeitar a sua família, obedecer tudo, não insultar os outros.  
Ajudar os outros, respeitar os outros sejam plantas, animais ou adultos.  
Respeitar os pais, os amigos e os próximos.  
Ler, escrever, fazer algumas coisas, ensinar os outros.  
Estudar, aprender, ensinar.  
Estudar, aprender e ler 
Fazer os trabalhos de casa, respeitar os outros, falar coisas certas.  
Os direitos da escola. 
Três, cabeça, tronco, membros 
O esqueleto, múmia, vampiro 
Obedecer aos pais. 
O esqueleto 
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PreB_65: 
PreB_66: 
PreB_68: 
PreB_86: 
PreB_96: 
 
PreB_99: 
 
PreB_101: 
PreB_102: 
PreB_105: 
PreB_106: 

Animais 
Cabeça, tronco e membros 
O esqueleto 
Direito de ir à escola, de conversar com os colegas e de fazer os deveres de casa.  
Não ir com roupa curta ao serviço; não carregar os problemas de casa ao 
serviço; não roubar; não desobedecer; não faltar ao respeito ao chefe 
Não devemos deitar lixo no chão; não devemos ir à escola com roupa curta; não 
devemos deitar lixo no chão, etc.  
Trabalhar e estudar. 
Estudar, trabalhar, respeitar. 
Estudar. 
Trabalhar e estudar. 

 
 
 Às crianças que responderam conhecer os DH, foi-lhes pedido que os 
elencassem, tentando perceber o seu real conhecimento. Concluímos que há uma 
confusão entre Direitos humanos e deveres; as crianças associam o facto de ouvir 
“humanos” ao corpo humano. Apenas algumas crianças revelam efetivamente conhecer 
alguns dos DH, estando estes maioritariamente centrados no direito à educação. 
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III. RESULTADOS  
 
3.1. Caraterização da amostra 
  
No questionário pós-intervenção foram questionadas um total de 218 crianças, 103 
(47,2%) do sexo feminino e 115 do sexo masculino (52,8%), dos quais 19 (8,7%) são da 
1ª classe, 40 (18,3%) são da 2ª classe, 33 (15,1%) são da 3ª classe, 54 (24,8%) são da 4ª 
classe, 37 (17,0%) da 5ª classe e 35 (16,1%) são da 6ª classe. As idades variam também 
entre os 5 e os 16 anos, com uma média de 10,1 anos (moda e mediana são as mesmas 
do pré-teste). 
 Pode verificar-se que as duas amostras (pré e pós-teste) são percentualmente 
iguais no que diz respeito à distribuição por sexo e muito semelhantes no que diz 
respeito à distribuição por classes. 
 
 
 Pré (1) Pós (2) 

 n % n % 
Meninas 102 47,2 103 47,2 
Meninos 114 52,8 115 52,8 
Total 216 100,0 218 100,0 

 
1ª classe 19 8,8 19 8,7 

2ª classe 39 18,1 40 18,3 
3ª classe 33 15,3 33 15,1 

4ª classe 54 25,0 54 24,8 
5ª classe 37 17,1 37 17,0 

6ª classe 34 15,7 35 16,1 
Total 216 100,0 218 100,0 

 
  
 Partindo do diagnóstico feito no capítulo II, neste capítulo examinaremos e 
compararemos os comportamentos dos alunos do grupo de intervenção e de controlo. O 
pós-teste foi administrado no final da primeira fase de intervenção, em junho de 2016, e 
o processo de seleção dos participantes decorreu nos mesmos moldes que o pré-teste. 
Entre a primeira e a segunda avaliação decorreram 4 meses. 
 Verificámos na análise do pré-teste que não existiam diferenças significativas 
entre o grupo A e B em relação ao sexo e que as diferenças significativas que se 
verificavam em relação às variáveis classe e idade se deviam à divisão possível que se 
fez entre as turmas intervencionadas e de controlo, não se podendo afirmar portanto a 
existência de nenhuma relação de dependência entre as variáveis e os grupos.  
 No pós-teste apurámos estas mesmas conclusões, i.e., que não existiam 
diferenças significativas entre o grupo A e B em relação ao sexo (X2(2) corrigido= ,074, 
p= ,786), nem relativamente à médias das idades (T=-1,540, p=,125). As diferenças que 
se verificam em relação às classes (X2(5)= 25,557, p= ,000) relacionam-se com o facto de 
apenas no grupo A existir alunos da 1ª classe (Adj. Residual= 4,6) e o grupo B ter 2 
turmas da 4ª classe (Adj. Residual= 2,8).  
 
  

Idade Pré (1) Pós (2) 
N Valid 216 216

Missing 0 2
Média 9,82 10,10
Mediana 10,00 10,00

Moda 10 10

Amplitude 5-16 5-16
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 Grupo de Intervenção  Grupo de Controlo 

A1 A2 B1 B2 
 n % n % n % n % 
Meninas 50 46,7 53 48,6 52 47,7 50 45,9 
Meninos 57 53,3 56 51,4 57 52,3 59 54,1 
Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
1ª classe 19 17,8 19 17,4  0 0,0 0 0,0 

2ª classe 20 18,7 20 18,3 19 17,4 20 18,3 
3ª classe 17 15,9 18 16,5 16 14,7 15 13,8 

4ª classe 18 16,8 18 16,5 36 33,0 36 33,3 
5ª classe 18 16,8 18 16,5 19 17,4 19 17,4 

6ª classe 15 14,0 16 14,7 19 17,4 19 17,4 
Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
 
 No entanto, enquanto no pré-teste não se verificavam diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos no que diz respeito à retenção,  no pós-
teste essas diferenças verificam-se (X2(2)corrigido= 9,940, p= ,002), sendo que o grupo 
B tem uma percentagem de alunos que reprovaram de ano mais elevada do que o grupo 
A.  
 
 

Retenção 

Grupo de Intervenção  Grupo de Controlo 

A1 A2 B1 B2 
 n % n % n % n % 
Não 87 81,3 89 81,7 79 72,5 67 61,5 
Sim 20 18,7 20 18,3 30 27,5 42 38,5 
Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 
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3.2. Autonomia 
 
 
Item 1 - Quando tens alguma dificuldade, tentas primeiro resolver sozinho? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 54 50,5 36 33,3 59 54,1 42 39,3 
Às vezes 22 20,6 35 32,4 20 18,3 40 37,4 

Sempre 31 29,0 37 34,3 30 27,5 25 23,4 

Total 107 100,0 108 100,0 109 100,0 107 100,0 

 
 
No sentido de uma maior autonomia do grupo intervencionado, verifica-se um 

aumento (+5,3%) da percentagem de alunos que respondeu tentar “sempre” resolver 
um problema sozinho quando tem alguma dificuldade, bem como aumentou a 
percentagem dos que “às vezes” o fazem (+11,8%). Por consequência, diminuiu a 
percentagem de alunos que “nunca” o faz (-17,2%). As diferenças entre o pré e pós teste 
são estatisticamente significativas (X2(2)=7,090, p=,029). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, diminuiu a percentagem de alunos que 
responderam tentar “sempre” resolver um problema sozinho quando têm alguma 
dificuldade (-4,1%). No entanto, tal como no grupo A e de forma ainda mais acentuada, 
aumentaram bastante os que o fazem “às vezes” (+19,1%). Mais, tal como no Grupo A, 
houve também uma diminuição da percentagem de alunos que “nunca” o faz (-14,8%). 
As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 9,965 
p=,007). 
 
 
Item 2 - Quando tens alguma dificuldade, pedes logo ajuda? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 11 10,3 6  5,6 4 3,7 10 9,3 
Às vezes 28 26,2 35 32,4 16 14,7 28 25,9 

Sempre 68 63,6 67 62,0 89 81,7 70 64,8 

Total 107 100,0 108 100,0 109 100,0 108 100,0 

 
 
No sentido de uma maior autonomia do grupo intervencionado, verifica-se uma 

diminuição muito ligeira dos alunos que pedem “sempre” ajuda imediata perante uma 
dificuldade (-1,6%). No entanto, aumentou a percentagem de alunos que o faz apenas 
“às vezes”  (+6,2%) e diminuiu a percentagem de alunos que “nunca” o faz (-4,7%).  As 
diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 
2,251, p =,324). 
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No grupo de controlo: diminuiu de forma mais expressiva do que no grupo A a 
percentagem de alunos que pedem “sempre” ajuda imediata perante uma dificuldade (-
16,9%) e também aumentaram os casos de alunos que responderam “nunca” pedir 
ajuda imediata perante uma dificuldade (+5,6%). No entanto, ao contrário do grupo A e 
de forma  menos positiva, aumentaram ainda os que “às vezes” o fazem (+11,2%). As 
diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 8,111, p 
=,017). 
 

 
Item 3 - Costumas tomar decisões? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 46 43,0 19 17,6 53 49,1 22 20,4 
Às vezes 32 29,9 38 35,2 25 23,1 33 30,6 

Sempre 29 27,1 51 47,2 30 27,8 53 49,1 

Total 107 100,0 108 100,0 108 100,0 108 100,0 

 
 

No sentido de uma maior autonomia do grupo intervencionado, verifica-se um 
forte aumento da percentagem de alunos que costuma tomar “sempre” decisões 
(+20,1%);  e também um aumento ligeiro dos que o fazem “às vezes” (+5,3%). Pelo 
contrário, diminuiu bastante a percentagem de alunos que “nunca” toma decisões (-
25,4%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas 
(X2(2)= 17,775, p =,000). 
 
No grupo de controlo: tal como no grupo A aumentou também, embora com uma 
percentagem residualmente superior, a percentagem de alunos que costuma tomar 
“sempre” decisões (+21,3%), bem como a percentagem dos que o fazem “às vezes” 
(+7,5%).  Igualmente, diminuiu bastante a percentagem de alunos que “nunca” toma 
decisões (-28,7%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 20,290, p =,000). 
 

 
Item 4 - Achas que és capaz de dar a tua opinião e de a defender? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 23 21,5 10 9,2 33 30,3 16 15,0 
Às vezes 26 24,3 16 14,7 14 12,8 28 26,2 

Sempre 58 54,2 83 76,1 62 56,9 63 58,9 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 107 100,0 

 
No sentido de uma maior autonomia do grupo intervencionado, verifica-se um 

aumento expressivo da percentagem de alunos que afirma ser “sempre” capaz de dar a 
sua opinião e de a defender (+21,9%), em detrimento dos que o fazem “às vezes” (-
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9,6%) e dos que “nunca” o fazem (-12,3%). As diferenças entre o pré e pós teste são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 11,917, p =,003). 
 
No grupo de controlo: tal como no grupo A houve um aumento, embora muito mais 
residual, da percentagem de alunos que afirma ser “sempre” capaz de dar a sua opinião 
e de a defender (+2,0%). No entanto, mais do que no grupo A, deu-se um aumento dos 
que o fazem “às vezes” (+13,4%) uma diminuição dos que “nunca” o fazem (-15,3%). As 
diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 10,555, p 
=,005). 
 
 
Item 5 - Achas que és capaz de dar um recado? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 21 19,6 6 5,6 20 18,3 12 11,1 
Às vezes 19 17,8 15 14,0 14 12,8 25 23,1 

Sempre 67 62,6 86 80,4 75 68,8 71 65,7 

Total 107 100,0 107 100,0 109 100,0 108 100,0 

 
No sentido de uma maior autonomia do grupo intervencionado, verifica-se um 

aumento significativo da percentagem de alunos que afirma ser “sempre” capaz de dar 
um recado (+17,8%); por consequência houve uma diminuição ligeira dos que o fazem 
“às vezes” (-4,8%) e uma diminuição mais acentuada dos que “nunca” o fazem (-14,0%).  
As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 
11,163, p =,004). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, houve uma diminuição ligeira da 
percentagem de alunos que afirma ser “sempre” capaz de dar um recado (-3,1%), mas 
deu-se um aumento  dos que o fazem “às vezes” (+10,3%) e uma diminuição, embora 
não tão acentuada, dos que “nunca” o fazem (-7,2%). As diferenças entre o pré e pós 
teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 5,208, p =,074). 
 
 
Item 6 - Costumas fazer os trabalhos de casa sozinho/a? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 64 60,4 34 31,2 61 56,5 36 33,6 
Às vezes 22 20,8 50 45,9 22 20,4 29 27,1 

Sempre 20 18,9 25 22,9 25 23,1 42 39,3 

Total 106 100,0 109 100,0 108 100,0 107 100,0 

 
No sentido de uma maior autonomia do grupo intervencionado, verifica-se um 

pequeno aumento  da percentagem de alunos que afirma ser “sempre” capaz de fazer os 
trabalhos de casa sozinho (+4,0%) e um aumento bem maior dos que o fazem “às vezes” 
(+25,1%). Houve ainda uma diminuição bastante acentuada dos que “nunca” o fazem (-
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29,2%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas 
(X2(2)= 20,590, p =,000). 
 
No grupo de controlo: aumento maior do que no grupo A da percentagem de alunos que 
afirmam ser “sempre” capaz de fazer os trabalhos de casa sozinho (+16,2%) e um 
aumento mais ligeiro dos que o fazem “às vezes” (+6,7%). Por outro lado, também como 
no grupo A, embora ligeiramente menos acentuada, houve uma diminuição dos que 
“nunca” o fazem (-22,9%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 11,713, p =,003). 
 

 
3.2.1. Significância das diferenças entre os grupos 
 
Para perceber se os dois grupos (A e B) apresentam, ou não, resultados distintos entre si 
após o projeto, selecionámos o momento pós intervenção para verificar se existe uma 
distribuição das frequências estatisticamente diferenciada nos itens sobre a autonomia. 

 
 X2 p-value 

Item 1- Quando tens alguma dificuldade, tentas 
primeiro resolver sozinho?  

3,113 ,211 

Item 2 - Quando tens alguma dificuldade, pedes 
logo ajuda? (nunca) 

1,843 ,398 

Item 3 - Costumas tomar decisões? ,610 ,737 

Item 4 - Achas que és capaz de dar a tua opinião e 
de a defender? 

7,379 ,025 

Item 5 - Achas que és capaz de dar um recado? 5,929 ,052 

Item 6 - Costumas fazer os trabalhos de casa 
sozinho/a? 

9,935 ,007 

 

 
Apenas nos itens 4 e 6 os resultados das diferenças entre os dois grupos foram 

estatisticamente significativos14. No item 4, as diferenças são significativas entre as 
categorias “às vezes” (Adj. Residual=2,1) e “sempre” (Adj. Residual=2,7)15. Ou seja, a 
proporção de crianças que no grupo A se considera capaz de dar a sua opinião e de a 
defender é estatisticamente diferente da do grupo B, sendo que o grupo A apresenta 
percentagens mais elevadas na categoria “sempre”, enquanto o grupo B apresenta 
percentagens mais elevadas na categoria “às vezes”.  

No item 6, as diferenças foram também significativas entre as categorias “às 
vezes” (Adj. Residual=2,9) e “sempre” (Adj. Residual=2,6).  Ou seja, a proporção de 
crianças que no grupo A afirma fazer os trabalhos de casa sozinho/a é estatisticamente 
diferente da do grupo B, sendo que o grupo A apresenta percentagens mais elevadas na 
categoria “às vezes”, enquanto o grupo B apresenta percentagens mais elevadas na 
categoria “sempre”.  

 

                                                        
14 Recorde-se que antes da intervenção não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o 
grupo A e B nestes itens. 
15 As diferenças entre categorias são estatisticamente significativas quando os ‘resíduos ajustados’ 
apresentam um valor absoluto maior do que 1,96. 
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 Grupo 

A2 B2 

Item 4 - Achas que és capaz de dar a 
tua opinião e de a defender? 

Nunca 9,2 15,0 

Às vezes 14,7 26,2 

Sempre 76,1 58,9 

TOTAL 100,0 100,0 

 

Item 6 - Costumas fazer os trabalhos 

de casa sozinho/a? 

Nunca 31,2 33,6 

Às vezes 45,9 27,1 

Sempre 22,9 39,3 

TOTAL 100,0 100,0 
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3.3. Pró-atividade  
 
Item 1 - Costumas criar/ organizar atividades? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 30 28,0 27 25,0 50 46,3 36 33,0 
Às vezes 26 24,3 22 20,4 19 17,6 30 27,5 

Sempre 51 47,7 59 54,6 39 36,1 43 39,4 

Total 107 100,0 108 100,0 108 100,0 109 100,0 

 
Direção das respostas com impacto positivo da intervenção neste item: 
� “sempre”; � “às vezes”; � “nunca” 
 

No sentido de uma maior pró-atividade do grupo intervencionado, verifica-se 
um aumento ligeiro da percentagem de alunos que costuma criar/organizar atividades 
“sempre” (+6,9%), em detrimento de uma ligeira diminuição dos que o fazem “às vezes” 
(-3,9%) e dos que “nunca” o fazem (-3,0%). As diferenças entre o pré e pós teste não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 1,068, p =,586). 
 
No grupo de controlo: houve também um aumento, embora menor, da percentagem de 
alunos que que costuma criar/organizar atividades “sempre”  (+3,3%), mas um aumento 
maior dos que o fazem “às vezes” (+9,9%). Por outro lado, mais do que no grupo A, 
diminuíram os casos que “nunca” o fazem (-13,3%). Estes resultados minimizam os 
efeitos da intervenção no grupo A. As diferenças entre o pré e pós teste não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 4,939, p=,085). 
 
 
Item 2 - Costumas ajudar os outros? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 13 12,3 2 1,8 7 6,4 6 5,5 
Às vezes 21 19,8 24 22,0 26 23,9 25 22,9 

Sempre 72 67,9 83 76,1 76 69,7 78 71,6 

Total 106 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
No sentido de uma maior pró-atividade do grupo intervencionado, verifica-se 

um aumento da percentagem de alunos que afirma ajudar os outros “sempre”  (+8,2%); 
bem como um ligeiro aumento dos que o fazem “às vezes” (+2,2%). Em consequência, 
houve uma diminuição dos que “nunca” o fazem (-10,5%). As diferenças entre o pré e 
pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 9,007, p =,011). 
 
No grupo de controlo: tal como no grupo A, verificou-se um aumento, embora 
comparativamente mais pequena, da percentagem de alunos que afirma ajudar os 
outros “sempre”  (+1,9%) e, por consequência, uma diminuição muito ligeira dos que o 
fazem “às vezes” (-1,0%) e dos que “nunca” o fazem (-0,9%). Os efeitos da intervenção 
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com o grupo A são mais expressivos neste item. As diferenças entre o pré e pós teste 
não são estatisticamente significativas (X2(2)=0,123, p =,941). 
 
 
Item 3 - Costumas apresentar ideias para fazer/resolver coisas? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 22 20,8 10 9,4 35 32,4 16 14,8 
Às vezes 26 24,5 26 24,5 19 17,6 31 28,7 

Sempre 58 54,7 70 66,0 54 50,0 61 56,5 

Total 106 100,0 106 100,0 108 100,0 108 100,0 

 
No sentido de uma maior pró-atividade do grupo intervencionado, verifica-se 

um aumento da percentagem de alunos que afirma ajudar os outros “sempre” (+11,3%) 
e, em detrimento, assistiu-se a uma diminuição dos que “nunca” o fazem (-11,4%). A 
percentagem dos que responderam “às vezes” manteve-se igual. As diferenças entre o 
pré e pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 5,625, p =,060). 
 
No grupo de controlo: aumentou também, embora não tanto, a percentagem de alunos 
que afirma ajudar os outros “sempre”  (+6,5%), bem como a de alunos que o fazem “às 
vezes” (+11,1%). Porém, mais do que no grupo A, diminuiu a percentagem de alunos que 
“nunca” o faz (-17,6%). Estes resultados amenizam os efeitos da intervenção com o 
grupo A. As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas 
(X2(2)= 10,385, p =,006). 

 
 
3.3.1. Significância das diferenças entre os grupos 
 
Para perceber se os dois grupos (A e B) apresentam, ou não, resultados distintos entre si 
após o projeto, selecionámos o momento pós intervenção para verificar se existe uma 
distribuição das frequências estatisticamente diferenciada nos itens sobre pró-
atividade. 

 
 X2 p-value 

Item 1 - Costumas criar/ organizar atividades? 5,022 ,081 

Item 2 - Costumas ajudar os outros? 2,176 ,337 

Item 3 - Costumas apresentar ideias para 
fazer/resolver coisas? 

2,423 ,298 

 

Nenhum item apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos.   
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3.4. Participação/cooperação 
 
Item 1 - Costumas participar em algumas atividades? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 26 24,8 6 5,6 36 33,0 13 12,0 
Às vezes 24 22,9 24 22,2 15 13,8 32 29,6 

Sempre 55 52,4 78 72,2 58 53,2 63 58,3 

Total 105 100,0 108 100,0 109 100,0 108 100,0 

 
No sentido de uma maior participação do grupo intervencionado, verifica-se um 

aumento da percentagem de alunos que afirma participar “sempre” nas atividades 
(+19,8%), em detrimento da percentagem de alunos que responderam participar “às 
vezes” (-0,7%) e dos que “nunca” o fazem (-19,2%). As diferenças entre o pré e pós teste 
são estatisticamente significativas (X2(2)= 16,438, p =,000). 
 
No grupo de controlo: tal como no grupo A, aumentou também, embora muito menos, a 
percentagem de alunos que afirma ajudar os outros “sempre” (+5,1%), mas aumentou a 
percentagem de alunos que o faz “às vezes” (+15,8%) e diminuiu, mais do que no grupo 
A, a percentagem de alunos que “nunca” o faz (-21,0%). As diferenças entre o pré e pós 
teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 17,147, p= ,000). 
 
 
Item  2- Quando trabalhas em grupo, esperas pela tua vez para falar? 
 

 
 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 13 12,1 1 0,9 6 5,5 9 8,3 
Às vezes 24 22,4 15 13,8 22 20,2 20 18,3 

Sempre 70 65,4 93 85,3 81 74,3 80 73,4 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
 

No sentido de uma maior cooperação entre os alunos do grupo intervencionado, 
verifica-se um aumento da percentagem de alunos que afirma esperar “sempre” pela sua 
vez para falar (+19,9%), em detrimento da percentagem de alunos que respondeu “às 
vezes” (-8,6%) e dos que “nunca” o fazem (-11,2%). As diferenças entre o pré e pós teste 
são estatisticamente significativas (X2(2)= 15,591, p =,000). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, diminuiu residualmente a percentagem 
de alunos que afirmam esperar “sempre” pela sua vez para falar (-0,9%), bem como a 
percentagem de alunos que o fazem “às vezes” (-1,9%). Também ao contrário do grupo 
A aumentou, ainda que ligeiramente, a percentagem de alunos que “nunca” o fazem 
(+2,8%). As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas 
(X2(2)=,701, p= ,704). 
 



        
 

 33

 
Item  3 - Quando trabalhas em grupo, deixas que os teus colegas falem? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 9 8,4 1 0,9 6 6,9 6 5,6 
Às vezes 29 27,1 17 15,6 41 19,0 16 14,8 

Sempre 69 64,5 91 83,5 160 74,1 86 79,6 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 108 100,0 

 
No sentido de uma maior cooperação entre os alunos do grupo intervencionado, 

verifica-se um aumento da percentagem de alunos que afirma deixar que os colegas 
falem “sempre” em situação de trabalho de grupo (+19,0%), em detrimento da 
percentagem de alunos que respondeu “às vezes” (-11,5%) e dos que “nunca” o fazem (-
7,5%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 
12,538, p =,002). 
 
No grupo de controlo: tal como no grupo A, aumentou também, embora de forma muito 
menos expressiva, a percentagem de alunos que afirma deixar que os colegas falem 
“sempre” em situação de trabalho de grupo (+5,5%), bem como diminuiu a percentagem 
de alunos que responderam “às vezes” (-4,2%) e dos que “nunca” o fazem (-1,3%). As 
diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)=,704, 
p= ,702). 
 
 
Item  4 - Quando jogas em equipa deixas que outro colega faça o que gostarias de 
ser tu a fazer? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 31 29,2 23 21,3 20 18,3 13 12,1 
Às vezes 18 17,0 47 43,5 16 14,7 35 32,7 

Sempre 57 53,8 38 35,2 73 67,0 59 55,1 

Total 106 100,0 108 100,0 109 100,0 107 100,0 

 
 

No sentido de uma maior cooperação entre os alunos do grupo intervencionado, 
verifica-se um aumento elevado da percentagem de alunos que afirma deixar que outro 
colega faça “às vezes” (+26,5%) o que o próprio gostaria de fazer, bem como a 
percentagem de alunos que respondeu “nunca” (-7,9%). No entanto, estes resultados 
deram-se em detrimento da diminuição da percentagem de alunos que respondeu 
“sempre” (-18,6%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 17,907, p=,000). 
 
No grupo de controlo: tal como no grupo A, diminuiu a percentagem de alunos que 
afirmam deixar que outro colega faça “sempre” o que o próprio gostaria de fazer (-
11,9%); por consequência, aumentou bastante a percentagem de alunos que 
responderam “às vezes” (+18,0%).  Diminuiu ainda a percentagem de alunos que afirma 
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“nunca” deixar que outro colega faça o que o próprio gostaria de fazer (-6,2%). As 
diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 10,030, p 
=,007). 
 
 
Item  5 - Costumas jogar com colegas que não jogam tão bem como tu? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 44 41,1 20 18,3 38 34,9 20 18,5 
Às vezes 20 18,7 17 15,6 13 11,9 29 26,9 

Sempre 43 40,2 72 66,1 58 53,2 59 54,6 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 108 100,0 

 
No sentido de uma maior participação/cooperação entre os alunos do grupo 

intervencionado, verifica-se um aumento da percentagem de alunos que afirma jogar 
“sempre” com colegas que não jogam tão bem como o próprio (+25,9%), em detrimento 
da percentagem de alunos que responderam “às vezes” (-3,1%) e dos que “nunca” o 
fazem (-22,8%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 16,539, p =,000). 
 
No grupo de controlo: aumentou, ainda que residualmente, a percentagem de alunos 
que afirma jogar “sempre” com colegas que não jogam tão bem como o próprio (+1,4%), 
bem como a percentagem de alunos que responderam “às vezes” (+15,9%). Também 
como no grupo A, diminuiu a percentagem dos que “nunca” o fazem (-16,4%). As 
diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 11,686, 
p= ,003). 
 
 
Item  6 - Costumas trabalhar/jogar com meninos? 
 

 
 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 30 28,0 21 19,3 20 18,3 23 21,3 
Às vezes 9 8,4 18 16,5 13 11,9 20 18,5 

Sempre 68 63,6 70 64,2 76 69,7 65 60,2 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 108 100,0 

 
Verifica-se um aumento muito residual da percentagem de alunos que afirma 

jogar/trabalhar “sempre” com meninos (+0,6%) e um aumento da percentagem dos que 
responderam “às vezes” (+8,2%). Por consequência, diminuiu a percentagem dos que 
“nunca” o fazem (-8,7%). As diferenças entre o pré e pós teste não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 4,599, p =,100). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, diminuiu a percentagem de alunos que 
afirma jogar/trabalhar “sempre” com meninos (-9,5%), mas aumentou a percentagem 
dos que responderam “às vezes” (+6,6%) e dos que responderam que “nunca” o fazem (-
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3,0%). As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas 
(X2(2)= 2,548, p=,280). 
 
Porque esta é uma questão de género, é importante perceber se há diferenças de sexo na 
resposta a esta questão no grupo de intervenção:  
 

Costuma trabalhar/jogar 
com meninos 

Grupo A1 

 

Grupo A2 

Menina Menino Menina Menino 

Nunca n 27 3 19 2

%  54,0 5,3 35,8 3,6

Às vezes n 7 2 10 8

%  14,0 3,5 18,9 14,3

Sempre n 16 52 24 46

%  32,0 91,2 45,3 82,1

Total n 50 57 53 56

%  100,0% 100,0% 100,0 100,0

 
 

No sentido de uma maior equidade de género na participação/cooperação entre 
os alunos do grupo intervencionado, verifica-se que é efetivamente entre as meninas 
que a percentagem de cooperação com os rapazes aumentou: aumentou a percentagem 
de raparigas que respondeu jogar/trabalhar “sempre” com rapazes (+13,3%) e diminuiu 
a percentagem de raparigas que respondeu “nunca” (-18,2%). Os resultados denotam, 
assim, uma maior cooperação intergénero. As diferenças, para as meninas, entre o pré e 
pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 3,436, p= ,179). 
 
No grupo de controlo: As diferenças entre o pré e pós teste entre as meninas não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 1,071, p =,585). 
 
 
Item 7 - Costumas trabalhar/jogar com meninas? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 37 34,6 28 25,9 37 34,3 27 25,2 
Às vezes 7 6,5 17 15,7 15 13,9 20 18,7 

Sempre 63 58,9 63 58,3 56 51,9 60 56,1 

Total 107 100,0 108 100,0 108 108 107 100,0 

 
Verifica-se uma diminuição muito residual da percentagem de alunos que afirma 

jogar/trabalhar “sempre” com meninas (-0,6%), mas aumentou a percentagem dos que 
responderam “às vezes” (+9,2%) e diminuiu a percentagem dos que “nunca” o fazem (-
8,7%).  As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas 
(X2(2)= 5,408, p =,067). 
 
No grupo de controlo: pelo contrário, aumentou ligeiramente a percentagem de alunos 
que afirma jogar/trabalhar “sempre” com meninas (+4,2%), bem como a percentagem 
dos que responderam “às vezes” (+4,8%). Diminuiu ligeiramente mais do que no grupo 
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A a percentagem dos que “nunca” o fazem (-9,1%). As diferenças entre o pré e pós teste 
não são estatisticamente significativas (X2(2)= 2,410, p =,300). 
 
Porque esta é uma questão de género, é importante é perceber se há diferenças de 
género na resposta a esta questão no grupo de intervenção:  
 

Costuma trabalhar/jogar com 
meninas 

Grupo A1 

 

Grupo A2 

Menina Menino Menina Menino 

Nunca n 0 37 1 27

%  0,0 64,9 1,9 48,2

Às vezes n 2 5 6 11

%  4,0 8,8 11,5 19,6

Sempre n 48 15 45 18

%  96,0 26,3 86,5 32,1

Total n 50 57 52 56

%  100,0 100,0 100,0 100,0

 
No sentido de uma maior equidade de género na participação/cooperação entre 

os alunos do grupo intervencionado, verifica-se que é efetivamente entre os rapazes que 
a percentagem de cooperação com as raparigas aumentou: aumentou a percentagem de 
rapazes que respondeu “sempre” (+5,8%) e diminuiu a percentagem de rapazes que 
respondeu “nunca” (-16,7%). Os resultados denotam, assim, uma maior cooperação 
inter-género. As diferenças entre o pré e pós teste entre os meninos não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 4,077, p =,130). 
 
No grupo de controlo: As diferenças entre o pré e pós teste entre os meninos não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 5,808, p =,055). 
 
 
Item 8 - Costumas trabalhar/jogar com colegas que têm uma religião ou uma 

língua diferente da tua?   
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 28 26,2 17 15,6 40 37,0 18 16,5 
Às vezes 12 11,2 21 19,3 13 12,0 17 15,6 

Sempre 67 62,6 71 65,1 55 50,9 74 67,9 

Total 107 100,0 109 100,0 108 100,0 109 100,0 

 
No sentido de uma maior equidade na participação/cooperação entre os alunos 

do grupo intervencionado, verifica-se um aumento ligeiro da percentagem de alunos que 
afirma jogar/trabalhar “sempre” com colegas considerados diferentes (+2,5%), bem 
como dos que responderam “às vezes” (+8,1%), em detrimento da percentagem dos que 
“nunca” o fazem (-10,6%). As diferenças entre o pré e pós teste não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 5,241, p=,073). 
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No grupo de controlo: houve um aumento maior da percentagem de alunos que afirma 
jogar/trabalhar “sempre” com colegas considerados diferentes (+17,0%), bem como a 
percentagem dos que responderam “às vezes” (+3,6%). Por consequência, diminuiu 
mais do que no grupo A a percentagem dos que “nunca” o fazem (-20,5%). As diferenças 
entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 11,672, p=,003). 
 
 
3.4.1. Significância das diferenças entre os grupos 
 
Para perceber se os dois grupos (A e B) apresentam, ou não, resultados distintos entre si 
após o projeto, selecionámos o momento pós intervenção para verificar se existe uma 
distribuição das frequências estatisticamente diferenciada nos itens sobre 
participação/cooperação e equidade na participação. 

 
 X2 p-value 

Item 1 - Costumas participar em algumas 
atividades? 

5,318 ,070 

Item 2 - Quando trabalhas em grupo, esperas pela 
tua vez para falar? 

8,091 ,017 

Item 3 - Quando trabalhas em grupo, deixas que os 
teus colegas falem? 

3,738 ,154 

Item 4 - Quando jogas em equipa deixas que outro 
colega faça o que gostarias de ser tu a fazer? 

9,076 ,011 

Item 5 - Costumas jogar com colegas que não 
jogam tão bem como tu? 

4,416 ,110 

Item 6 - Costumas trabalhar/jogar com meninos? ,377 ,828 

(só as raparigas a responder) ,302 ,860 

Item 7 - Costumas trabalhar/jogar com meninas? ,330 ,848 

(só os rapazes a responder) ,399 ,819 

Item 8 - Costumas trabalhar/jogar com colegas 
que têm uma religião ou uma língua diferente da 
tua?   

,512 ,774 

 

 
Apenas nos itens 2 e 4 os resultados das diferenças entre os dois grupos foram 

estatisticamente significativos16. Por seu lado, o item 3 deixou de ser estatisticamente 
significativo na comparação entre os grupos17. 

Relativamente ao item 2, as diferenças são significativas nas categorias “nunca” 
(Adj. Residual=2,6) e “sempre” (Adj. Residual=2,2)18. Ou seja, a proporção de crianças 
que no grupo A, em grupo, afirma ‘esperar pela sua vez para falar’ é estatisticamente 
diferente da do grupo B, sendo que o grupo A apresenta percentagens mais elevadas na 
categoria “sempre”, enquanto o grupo B apresenta percentagens mais elevadas na 
categoria “nunca”.  

No item 4, as diferenças foram significativas apenas na categoria “sempre” (Adj. 
Residual=2,9).  Ou seja, a proporção de crianças que no grupo A afirma ‘deixar que outro 

                                                        
16 Recorde-se que antes da intervenção não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o 
grupo A e B nestes itens. 
17 Recorde-se que a associação entre as variáveis era, no entanto, muito fraca.  
18 As diferenças entre categorias são estatisticamente significativas quando os ‘resíduos ajustados’ 
apresentam um valor absoluto maior do que 1,96. 
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colega faça o que o próprio gostaria de fazer’ é estatisticamente diferente da do grupo B, 
sendo que este último apresenta percentagens mais elevadas na categoria “sempre”. 
 

 Grupo 

A2 B2 

Item 2 - Quando trabalhas em grupo, 
esperas pela tua vez para falar? 

Nunca 0,9 8,3 

Às vezes 13,8 18,3 

Sempre 85,3 73,4 

TOTAL 100,0 100,0 

 
Item 4 - Quando jogas em equipa 
deixas que outro colega faça o que 
gostarias de ser tu a fazer? 

Nunca 21,3 12,1 

Às vezes 43,5 32,7 

Sempre 35,2 55,1 

TOTAL 100,0 100,0 
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3.5. Visão crítica em relação às estruturas sociais 
 
Item 1 - Achas que os teus direitos são respeitados na tua família? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 5 4,7 1 0,9 4 3,7 2 1,8 
Às vezes 13 12,1 10 9,2 12 11,0 21 19,3 

Sempre 89 83,2 98 89,9 93 85,3 86 78,9 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
 
Verifica-se um aumento da percentagem de alunos que considera que os seus 

direitos são respeitados “sempre” no seio familiar (+6,7%), em detrimento de uma 
diminuição dos que consideram que “às vezes” são respeitados (-2,9%) e dos que 
consideram que “nunca” o são (-3,8%). As diferenças entre o pré e pós teste não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 3,473, p =,176). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, houve uma diminuição da percentagem 
de alunos que consideram que os seus direitos são respeitados “sempre” no seio familiar 
(-6,4%) e dos que consideram que “nunca” são respeitados (-1,9%), em detrimento de 
um aumento dos que consideram que “às vezes” o são (+8,3%). As diferenças entre o pré 
e pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 3,395, p =,183). 
 
 
Item 2 - Achas que os teus direitos são respeitados na escola? 
 

 
 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 4 3,7 7 6,5 7 6,4 7 6,4 
Às vezes 22 20,6 35 32,4 16 14,7 24 22,0 

Sempre 81 75,7 66 61,1 86 78,9 78 71,6 

Total 107 100,0 108 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
 

Verifica-se uma diminuição da percentagem de alunos que considera que os seus 
direitos são respeitados “sempre” na escola (-14,6%), em detrimento de um aumento 
dos que consideram que “às vezes” são respeitados (+11,8%) e dos que consideram que 
“nunca” o são (+3,8%). As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 5,309, p =,070). 
 

No grupo de controlo: tal como no grupo A, houve uma diminuição da percentagem de 
alunos que consideram que os seus direitos são respeitados “sempre” na escola (-7,3%), 
em detrimento de um aumento dos que consideram que “nunca” são respeitados 
(+7,3%). A opção “às vezes” permanece com o mesmo peso percentual. As diferenças 
entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 1,990, p =,370). 
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Item 3 - Achas que os teus direitos são respeitados na tua comunidade? 
 

 
 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 21 19,6 14 12,8 21 19,3 16 14,7 
Às vezes 38 35,5 24 22,0 20 18,3 20 18,3 

Sempre 48 44,9 71 65,1 68 62,4 73 67,0 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
Verifica-se um aumento da percentagem de alunos que considera que os seus 

direitos são respeitados “sempre” na comunidade (+20,2%), em detrimento de uma 
diminuição dos que consideram que “às vezes” são respeitados (-13,5%) e dos que 
consideram que “nunca” o são (-6,8%). As diferenças entre o pré e pós teste são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 8,989, p =,011). 

 
No grupo de controlo: tal como no grupo A, houve também um aumento, embora 
expressivamente menor, da percentagem de alunos que considera que os seus direitos 
são respeitados “sempre” na comunidade (+4,6%), em detrimento de uma diminuição 
dos que consideram que “nunca” são respeitados (-4,6%). A opção “às vezes” permanece 
com o mesmo peso percentual. As diferenças entre o pré e pós teste não são 
estatisticamente significativas (X2(2)=,853, p =,653). 
 
No geral, as crianças  do grupo A mantêm uma visão positiva sobre o respeito dos seus 
direitos no seio familiar, mas também na comunidade e na escola. No entanto,  enquanto 
que se deu um reforço dessa visão na família e na comunidade, o mesmo não se passa 
com a escola. No grupo de controlo: há uma tendência inversa em relação à família; a 
mesma tendência, embora muito menos acentuada, em relação à escola e à comunidade. 
Estes resultados amenizam os efeitos da intervenção no grupo A.   

 
 
3.5.1. Significância das diferenças entre os grupos 
 
Para perceber se os dois grupos (A e B) apresentam, ou não, resultados distintos entre si 
após o projeto, selecionámos o momento pós intervenção para verificar se existe uma 
distribuição das frequências estatisticamente diferenciada nos itens sobre a visão crítica 
das crianças em relação a determinadas estruturas sociais. 

 
 X2 p-value 

Item 1 - Achas que os teus direitos são respeitados 
na tua família? 

5,019 ,081 

Item 2 - Achas que os teus direitos são respeitados 
na escola? 

3,046 ,218 

Item 3 - Achas que os teus direitos são respeitados 
na tua comunidade? 

,525 ,768 

 

Nenhum item apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos.   
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3.6. Importância atribuída à participação cívica 
 
Item 1 - Achas importante estar informado? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 14 13,1 1 0,9 11 10,1 3 2,8 
Às vezes 21 19,6 6 5,5 11 10,1 21 19,3 

Sempre 72 67,3 102 93,6 87 79,8 85 78,0 

Total 107 100,0 109 100,0 109 109 109 100,0 

 
 

No sentido de uma maior consciência da importância da participação entre os 
alunos do grupo intervencionado, verifica-se aumento expressivo da percentagem de 
alunos que considera importante estar “sempre” informado (+26,3%), em detrimento 
dos que responderam “às vezes” (-14,1%) e dos que “nunca” o consideram importante 
estar informados (-12,2%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 24,756, p =,000). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, há uma residual diminuição da 
percentagem de alunos que considera importante estar “sempre” informado (-1,8%), 
um aumento dos que responderam “às vezes” (+9,2%), mas também como no grupo A, 
uma diminuição, embora menos acentuada, dos que “nunca” o consideram importante 
estar informados (-7,3%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 7,720, p =,021). 
 
 
Item 2 - Achas que a tua opinião é importante? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 11 10,3 2 1,8 16 14,7 9 8,3 
Às vezes 26 24,3 23 21,1 18 16,5 28 25,9 

Sempre 70 65,4 84 77,1 75 68,8 71 65,7 

Total 107 100,0 109 100,0 109 109 108 100,0 

 
No sentido de uma maior consciência da importância da participação entre os 

alunos do grupo intervencionado, verifica-se aumento da percentagem de alunos que 
considera importante estar “sempre” dar a própria opinião (+11,7%), em detrimento 
dos que responderam “às vezes” (-3,2%) e dos que “nunca” o consideram importante 
dar opinião (-8,5%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 7,669), p =,022). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, há uma residual diminuição da 
percentagem de alunos que considera importante estar “sempre” informado (-3,1%), 
um aumento dos que responderam “às vezes” (+9,4%), mas também como no grupo A, 
uma diminuição dos que “nunca” o consideram importante estar informados (-6,4%). 
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As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 
4,239, p =,120). 
 
 
Item 3 - Achas importante dizer tudo aquilo que pensas? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 22 20,8 6 5,5 31 28,4 13 12,9 
Às vezes 16 15,1 28 25,7 17 15,6 27 25,0 

Sempre 68 64,2 75 68,8 61 56,0 68 63,0 

Total 106 100,0 109 100,0 109 100,0 108 100,0 

 
No sentido de uma maior consciência da importância da participação entre os 

alunos do grupo intervencionado, verifica-se uma maior percentagem de alunos que 
considera importante dizer “sempre” tudo aquilo que pensa (+4,6%) e uma diminuição 
dos que “nunca” consideram importante fazê-lo (-15,3%). No entanto, talvez devido a 
uma maior interiorização das regras e normas sociais/morais, entre os alunos do grupo 
intervencionado, verifica-se um aumento da percentagem de alunos que considera 
importante dizer apenas “às vezes” tudo aquilo que pensa (+10,6%). As diferenças entre 
o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 12,719, p =,002). 
 

No grupo de controlo: tal como no grupo A, deu-se um aumento da percentagem de 
alunos que considera importante dizer “sempre” tudo aquilo que pensa (+7,0%), bem 
como um aumento dos que responderam “às vezes” (+9,4%), mas também como no 
grupo A, uma diminuição dos que “nunca” o consideram importante estar informados (-
15,5%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas 
(X2(2)= 10,012, p =,007). 
 
 
Item 4 - Achas importante ajudar a escolher a forma como o trabalho é realizado? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 7 6,6 8 7,3 13 11,9 9 8,3 
Às vezes 16 15,1 10 9,2 15 13,8 31 28,4 

Sempre 83 78,3 91 83,5 81 74,3 69 63,3 

Total 106 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
No sentido de uma maior consciência da importância da participação cívica entre 

os alunos do grupo intervencionado, verifica-se um aumento da percentagem de alunos 
que considera importante ajudar “sempre” a escolher a forma como o trabalho é 
realizado (+5,2%), mas igualmente uma diminuição das percentagens dos que 
respondem “às vezes” (-5,9%) e um aumento muito residual dos que respondem 
“nunca” (+0,7%). As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente 
significativas (X2(2)= 1,778, p =,411). 
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No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, deu-se uma diminuição da percentagem 
de alunos que considera importante ajudar “sempre” a escolher a forma como o trabalho 
é realizado (-11,0%), mas, no entanto, um aumento dos que responderam “às vezes” 
(+14,6%), em detrimento dos que “nunca”  o consideram importante (-3,6%). As 
diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 7,252, p 
=,027). 
 
 
Item 5 - Achas que os meninos que têm uma outra religião e que falam outra 

língua podem dizer o que pensam? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 30 28,0 15 13,8 32 29,4 23 21,1 
Às vezes 8 7,5 15 13,8 6 5,5 18 16,5 

Sempre 69 64,5 79 72,5 71 65,1 68 62,4 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
 

No sentido de uma maior consciência da importância da equidade na 
participação cívica entre os alunos do grupo intervencionado, verifica-se um aumento 
da percentagem de alunos que considera importante que crianças “diferentes” possam 
“sempre” dizer o que pensam (+8,0%), bem como um aumento dos que responderam “às 
vezes” (+6,3%), em detrimento dos que respondem “nunca” (-14,2%). As diferenças 
entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 7,788, p =,020). 
 
No grupo de controlo: ao contrário do grupo A, houve uma ligeira diminuição da 
percentagem de alunos que considera importante que crianças “diferentes” possam 
dizer “sempre” o que pensam (-2,7%), mas também um aumento mais acentuado dos 
que responderam “às vezes” (+11,0%) e uma diminuição dos que respondem “nunca” (-
8,3%). As diferenças entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(2)= 
7,537, p =,023). 
 
 
Item 6 - Achas que as meninas podem dizer o que pensam, tal como os meninos? 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Nunca 23 21,5 14 12,8 28 25,7 16 14,7 
Às vezes 10 9,3 14 12,8 13 11,9 20 18,3 

Sempre 74 69,2 81 74,3 68 62,4 73 67,0 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

 
No sentido de uma maior consciência da importância da equidade de género na 

participação cívica entre os alunos do grupo intervencionado, verifica-se um aumento 
da percentagem de alunos que considera importante que as meninas possam dizer 
“sempre” que pensam tal como os meninos (+5,1%), bem como um aumento dos que 
responderam “às vezes” (+3,5%), em detrimento dos que respondem “nunca” (-8,7%). 
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As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas (X2(2)= 
3,154, p= ,207). 
 
No grupo de controlo: tal como no grupo A, mas residualmente mais acentuado, houve 
um aumento da percentagem de alunos que considera importante que as meninas 
possam dizer “sempre” que pensam tal como os meninos (+5,3%), bem como um 
aumento dos que responderam “às vezes” (+6,4%) e uma diminuição dos que 
respondem “nunca” (-11,0%). As diferenças entre o pré e pós teste não são 
estatisticamente significativas (X2(2)= 4,935, p =,085). 
 
 

3.6.1. Significância das diferenças entre os grupos 
 
Para perceber se os dois grupos (A e B) apresentam, ou não, resultados distintos entre si 
após o projeto, selecionámos o momento pós intervenção para verificar se existe uma 
distribuição das frequências estatisticamente diferenciada nas questões sobre a 
importância da participação cívica. 

 
 X2 p-value 

Item 1 - Achas importante estar informado? 10,879 ,004 

Item 2 - Achas que a tua opinião é importante? 6,031 ,049 

Item 3 - Achas importante dizer tudo aquilo que 
pensas? 

2,935 ,230 

Item 4 - Achas importante ajudar a escolher a 
forma como o trabalho é realizado? 

13,840 ,001 

Item 5 - Achas que os meninos que têm uma outra 
religião e que falam outra língua podem dizer o 
que pensam? 

2,780 ,249 

Item 6 - Achas que as meninas podem dizer o que 
pensam, tal como os meninos? 

1,608 ,448 

 

 
Nos itens 1, 2 e 4 os resultados das diferenças entre os dois grupos foram 
estatisticamente significativos19.  
 

 Grupo 

A2 B2 

Item 1 - Achas importante estar 
informado? 

Nunca 0,9 2,8 

Às vezes 5,5 19,3 

Sempre 93,6 78,0 

TOTAL 100,0 100,0 

 
Item 2 - Achas que a tua opinião é 
importante? 

Nunca 1,8 8,3 

Às vezes 21,1 25,9 

Sempre 77,1 65,7 

TOTAL 100,0 100,0 

                                                        
19 Recorde-se que antes da intervenção não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o 
grupo A e B nestes itens. 
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Item 4 - Achas importante ajudar a 
escolher a forma como o trabalho é 
realizado? 

Nunca 7,3 8,3 

Às vezes 9,2 28,4 

Sempre 83,5 63,3 

TOTAL 100,0 100,0 

 
No item 1, as diferenças são significativas nas categorias “às vezes” (Adj. Residual=3,1) e 
“sempre” (Adj. Residual=3,3)20. Ou seja, a proporção de crianças que no grupo A 
considera importante estar informado é estatisticamente diferente da do grupo B, sendo 
que o grupo A apresenta percentagens mais elevadas na categoria “sempre”, enquanto o 
grupo B apresenta percentagens mais elevadas na categoria “às vezes”.  
 No item 2, as diferenças foram significativas apenas na categoria “nunca” (Adj. 
Residual=2,2).  Ou seja, a proporção de crianças que no grupo A considera a sua própria 
opinião é importante é estatisticamente diferente da do grupo B, sendo que este último 
apresenta percentagens mais elevadas na categoria “nunca”. 
 No item 4, as diferenças são significativas nas categorias “às vezes” (Adj. 
Residual=3,6) e “sempre” (Adj. Residual=3,4). Ou seja, a proporção de crianças que no 
grupo A considera importante ajudar a escolher a forma como o trabalho é realizado é 
estatisticamente diferente da do grupo B, sendo que o grupo A apresenta percentagens 
mais elevadas na categoria “sempre”, enquanto o grupo B apresenta percentagens mais 
elevadas na categoria “às vezes”.  
 

 
  

                                                        
20 As diferenças entre categorias são estatisticamente significativas quando os ‘resíduos ajustados’ 
apresentam um valor absoluto maior do que 1,96. 
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3.7. Conhecimento real e percecionado acerca dos direitos humanos 
 

Achas que conheces os Direitos Humanos? (conhecimento percecionado) 
 

 

Grupo de Intervenção  Grupo de controlo 
A1 A2 B1 B2 

n % n % n % n % 
Não 67 62,6 1 0,9 86 78,9 86 80,4 
Sim 40 37,4 108 99,1 23 21,1 21 19,6 

Total 107 100,0 109 100,0 109 100,0 107 100,0 

 
 

No sentido de um aumento do conhecimento percecionado acerca dos Direitos 
Humanos entre os alunos do grupo intervencionado, verifica-se um aumento 
exponencial da percentagem de alunos que respondeu “sim” (+61,7%). As diferenças 
entre o pré e pós teste são estatisticamente significativas (X2(1)corrigido= 92,453, p 
=,000). 
 
No grupo de controlo: verificou-se uma alteração ligeira em sentido negativo, isto é, 
diminuiu a percentagem de alunos que respondeu achar conhecer os Direitos Humanos 
(-1,5%). As diferenças entre o pré e pós teste não são estatisticamente significativas 
(X2(1)corrigido =,010, p =,920). 
 
 
Se “sim”, nomeia os Direitos Humanos que conheces (conhecimento real): 
 

Artigo da Declaração Universal A2  
n % de casos  

1º Direito à liberdade. 55 50,9 
3º Direito à vida. 80 74,1 
4º Ninguém pode ser escravo. 77 71,3 
5º Ninguém pode ser maltratado. 95 88,0 
13º Temos direito a um país. 43 39,8 
15º Direito à nacionalidade. 53 49,1 
25º Temos direito a uma habitação. 75 69,4 
26º Direito à educação. 77 71,3 
25º Direito à saúde. 5 4,6 
TOTAL 560 518,5 

 

 
Tal como no diagnóstico, pedimos às crianças que escrevessem, de forma livre, 

os Direitos Humanos que conhecem para perceber o seu efetivo conhecimento. Por uma 
questão de tratamento dos dados, transformámos a respostas numa variável nominal de 
resposta múltipla e, em média, os alunos do grupo A que responderam conhecer os DH 
(n=108), apontam cerca de 5 DH que conhecem.  

O Direito Humano mais vezes mencionado pelos alunos do grupo A corresponde 
ao artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos “Ninguém pode ser 
maltratado” (88,0%); seguido do “Direito à vida” (74,1%); do “Direito à Educação” 
(71,3%) e da garantia de que “Ninguém pode ser escravo” (71,3%); e do “Direito a 
habitação” (69,4%), mencionado no artigo 25º sobre o nível de vida digno. Perto de 
metade dos alunos menciona ainda o “Direito à liberdade” (50,9%), o Direito à 
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nacionalidade (49,1%). Menos de metade menciona o “direito a um país” (39,8%). 
Apenas 4,6% dos alunos menciona o Direito à saúde”. 
 
Houve, ainda, quem mencionasse:  
Direito ao vestuário (Menino, 16 anos, 6ª classe); 

O direito a respeitar os meus colegas. (Menina, 14 anos, 6ª classe) 
Direito à alimentação. (Menina, 14 anos, 6ª classe) 
Não lutar na escola. não bater a na escola. (Menino, 13 anos, 5ª classe) 

Respeitar a professora. Manter sempre a sala de aula limpa. (Menino, 13 anos, 5ª classe) 
Todos temos direito a ser ajudados. (Menino, 12 anos, 3ª classe) 
Todos temos direito a educação física. (Menino, 8 anos, 2ª classe) 

Todos temos direito a humanidade. (Menino, 6 anos, 2ª classe) 
 
 

No grupo B, dos alunos que responderam conhecer os Direitos Humanos 
(19,6%), 2 crianças não foram capazes de nomear nenhum desses Direitos, 4 crianças 
responderam com exemplos que não dizem respeito a Direitos Humanos, mas 15 
restantes conseguiram fazê-lo. Esta é uma diferença em relação ao pré-teste, onde 
apenas 5 crianças deste grupo conseguiram apontar alguns Direitos Humanos, situação 
que indicia o problema metodológico da avaliação com dois grupos que, apesar de 
pertencerem a turmas diferentes e serem intervencionados em momentos distintos, 
partilham o mesmo espaço escolar e estabelecem relações entre si em várias outras 
atividades.   
 
 
 

3.7.1. Significância das diferenças entre os grupos 
 
Para perceber se os dois grupos (A e B) apresentam, ou não, resultados distintos entre si 
após o projeto, selecionámos o momento pós intervenção para verificar se existe uma 
distribuição das frequências estatisticamente diferenciada no conhecimento 
percecionado acerca dos Direitos Humanos. 
 

 X2 corrigido p-value 

Achas que conheces os Direitos Humanos? 138,430 ,000 

 
 Os resultados das diferenças entre os dois grupos são estatisticamente muito 
significativas, tendo o grupo A percentagens muito superiores (tabela acima) de crianças 
que afirmam conhecer os Direitos Humanos. 
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3.8. Tabela síntese dos resultados 

 

 

Autonomia 
 

Grupo A  Grupo B 
Magnitude 

das 
variações* 

X2  
Magnitude 

das 
variações* 

X2 

Item 1- Quando tens alguma dificuldade, 
tentas primeiro resolver sozinho?  

-17,2% 
7,090 

p=,029 
-14,8% 

9,965 
p=,007 

Item 2 - Quando tens alguma dificuldade, 
pedes logo ajuda? (“sempre”) 

-1,6% 
2,251 

p=,324 
-16,9% 

8,111 
p =,017 

Item 3 - Costumas tomar decisões? -25,4% 
17,775 
p =,000 

-28,7% 
20,290 
p =,000 

Item 4 - Achas que és capaz de dar a tua 
opinião e de a defender? 

-12,3% 
11,917 
p =,003 

-15,3% 
10,555 
p =,005 

Item 5 - Achas que és capaz de dar um 
recado? 

-14,0% 
11,163 
p =,004 

-7,2% 
5,208 

p =,074 
Item 6 - Costumas fazer os trabalhos de 
casa sozinho/a? 

-29,2% 
20,590 
p =,000 

-22,9% 
11,713 
p =,003 

Pró-atividade 
 

Grupo A  Grupo B 
Magnitude 

das 
variações* 

X2 
Magnitude 

das 
variações 

X2 

Item 1 - Costumas criar/ organizar 
atividades? 

-3,0% 
1,068 

p =,586 
-13,3% 

4,939 
p =,085 

Item 2 - Costumas ajudar os outros? -10,5% 
9,007 

p =,011 
-0,9% 

,123 
p =,941 

Item 3 - Costumas apresentar ideias para 
fazer/resolver coisas? 

-11,4% 
5,625 

p =,060 
-17,6% 

10,385 
p =,006 

Participação/cooperação 

Grupo A  Grupo B 
Magnitude 

das 
variações 

X2 
Magnitude 

das 
variações 

X2 

Item 1 - Costumas participar em algumas 
atividades? 

-19,2% 
16,438 
p =,000 

-21,0% 
17,147 
p =,000 

Item 2 - Quando trabalhas em grupo, 
esperas pela tua vez para falar? 

-11,2% 
15,591 
p =,000 

+2,8% 
0,701 

p =,704 
Item 3 - Quando trabalhas em grupo, 
deixas que os teus colegas falem? 

-7,5% 
12,538 
p =,002 

-1,3% 
0,704 

p =,702 
Item 4 - Quando jogas em equipa deixas 
que outro colega faça o que gostarias de 
ser tu a fazer? 

-7,9% 
17,907 
p =,000 

-6,2% 
10,030 
p =,007 

Equidade na participação/cooperação   

Item 5 - Costumas jogar com colegas que 
não jogam tão bem como tu? 

-22,8% 
16,539 
p =,000 

-16,4% 
11,686 
p =,003 

Item 6 - Costumas trabalhar/jogar com 
meninos? 

-8,7% 
4,599 

p =,100 
-3,0% 

2,548 
p =,280 

(resposta das meninas) -18,2% 
3,436 

p =,179 
+5,4% 

1,071 
p =,585 

Item 7 - Costumas trabalhar/jogar com 
meninas? 

-8,7% 
5,408 

p =,067 
-9,1% 

2,410 
p =,300 

(resposta dos meninos) -16,7% 
4,077 

p =,130 
-18,7% 

5,808 
p =,055 

Item 8 - Costumas trabalhar/jogar com 
colegas que têm uma religião ou uma 
língua diferente da tua?   

-10,6% 
5,241 

p =,073 
-20,5% 

11,672 
p =,003 
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*A “magnitude das variações” diz respeito à variação das percentagem de respostas que traduzem uma 
maior autonomia em cada item, o que geralmente corresponde à diminuição das percentagens da categoria 
“nunca” (exceção do item 2 da variável “autonomia”, onde a categoria que deve diminuir é “sempre”). 

 

**A “magnitude das variações” diz respeito à variação da percentagem da resposta “sim”. 
  

Visão crítica 
 

Grupo A  Grupo B 
Magnitude 

das 
variações* 

X2 
Magnitude 

das 
variações 

X2 

Item 1 - Achas que os teus direitos são 
respeitados na tua família? 

+6,7% 
(sempre) 

-3,8% 
(nunca) 

3,472 
p =,176 

-6,7% 
(sempre) 

-1,9% 
(nunca) 

3,395 
p =,183 

Item 2 - Achas que os teus direitos são 
respeitados na escola? 

-14,6% 
(sempre) 

+3,8% 
(nunca) 

5,309 
p =,070 

-7,3% 
(sempre) 

+7,3% 
(nunca) 

1,990 
p =,370 

Item 3 - Achas que os teus direitos são 
respeitados na tua comunidade? 

+20,2% 
(sempre) 

-4,6% 
(nunca) 

9,989 
p =,011 

+4,6% 
(sempre) 

-4,6% 
(nunca) 

,853 
p =,653 

Importância atribuída à 
participação cívica 

 

Grupo A  Grupo B 
Magnitude 

das 
variações* 

X2 
Magnitude 

das 
variações 

X2 

Item 1 - Achas importante estar 
informado? 

-12,2% 
24,756 
p =,000 
V=,339 

-7,3% 
7,720 

p =,021 

Item 2 - Achas que a tua opinião é 
importante? 

-8,5% 
7,669 

p =,022 
-6,4% 

4,239 
p =120 

Item 3 - Achas importante dizer tudo 
aquilo que pensas? 

-15,3% 
2,719 

p =,002 
-15,5% 

10,012 
p =,007 

Item 4 - Achas importante ajudar a 
escolher a forma como o trabalho é 
realizado? 

+0,7% 
1,778 

p =,411 
 -3,6% 

7,252 
p =,027 

Item 5 - Achas que os meninos que têm 
uma outra religião e que falam outra 
língua podem dizer o que pensam? 

-14,2% 
7,788 

p =,020 
 -8,3% 

7,537 
p =,023 

Item 6 - Achas que as meninas podem 
dizer o que pensam, tal como os 
meninos? 

-8,7% 
3,514 

p =,207 
 -11,0% 

4,935 
p =,085 

Conhecimento percecionado 
acerca dos direitos humanos  

Grupo A  Grupo B 
Magnitude 

das 
variações** 

X2 
Magnitude 

das 
variações 

X2 

Achas que conheces os Direitos 
Humanos? (sim) 

+61,7% 
95,292 
p =,000 
V=,664 

-1,5% 
0,072 

p =,788 



 Relatório de Avaliação do projeto:   
“Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos”  

 

 50

3.9. Estudo de variáveis que contribuem para a explicação dos resultados  
 
 

Por fim, selecionámos, ainda, apenas o 2º momento de avaliação (pós-teste) para ambos 
os grupos no sentido de perceber se  existem variáveis que podem contribuir para a 
explicação dos resultados.  
 Assim, testámos a existência de diferenças significativas de género (raparigas, 
rapazes), retenção (sim, não), classes (1ª à 6ª classe) e idades nas respostas relativas à 
autonomia, pró-atividade, participação e cooperação dos alunos, visão crítica e 
importância atribuída à participação cívica.  
   
 

 
A variável sexo não se mostrou significativa em nenhum item, mas a variável retenção é 
significativa no item 5 e variável classe deu resultados estatisticamente significativos no 
item 2, 3 e 5: 

• Com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre as diferentes classes em relação ao nível de 
autonomia revelado pelos alunos perante uma dificuldade (H(5)=38,618), com 
uma média de ordem mais elevada nas classes menos avançadas: 1ª (mean 
rank= 130,13), 2ª (mean rank = 133,53), 3ª  (mean rank= 118,33), 4ª (mean 
rank= 105,45), 5ª (mean rank= 108,60) e 6ª (mean rank= 63,49).  

AUTONOMIA Variável Teste P-value 

Item 1- Quando tens alguma dificuldade, 
tentas primeiro resolver sozinho?  

Sexo U= 5310,000 ,297 
Retenção U= 4575,500 ,667 
Classe H= 6,343 ,274 
Idade r= ,129 ,061 

 

Item 2 - Quando tens alguma dificuldade, 
pedes logo ajuda? 

Sexo U= 5322,000 ,206 
Retenção U= 4225,500 ,120 
Classe H=38,618 ,000 
Idade r= -,318 ,000 

 

Item 3 - Costumas tomar decisões? 

Sexo U= 5569,000 ,561 
Retenção U= 4673,000 ,985 
Classe H= 29,777 ,000 
Idade r= -,167 ,014 

 

Item 4 - Achas que és capaz de dar a tua 
opinião e de a defender? 

Sexo U= 5739,000 ,843 
Retenção U= 4609,000 ,630 
Classe H= 14,353 ,014 
Idade r= -,095 ,164 

 

Item 5 - Achas que és capaz de dar um 
recado? 

Sexo U= 5412,000 ,329 
Retenção U= 3858,000 ,006 
Classe H= 15,555 ,008 
Idade r= -,140 ,042 

 

Item 6 - Costumas fazer os trabalhos de casa 
sozinho/a? 

Sexo U= 5202,000 ,153 
Retenção U= 4296,500 ,268 
Classe H= 9,754 ,083 
Idade r= ,107 ,120 
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• Com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre as diferentes classes em relação ao nível de 
autonomia revelado pelos alunos em relação à ‘tomada de decisão’ (H(5)= 
29,777), com uma média de ordem mais elevada para os alunos da 2ª classe 
(mean rank = 147,96) e mais baixa para os da 6ª classe (mean rank= 78,34).  

• Com uma margem de erro de 0,008 (0,8%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre as diferentes classes em relação ao nível de 
autonomia revelado pelos alunos em relação à capacidade de ‘dar um recado’ 
(H(5)= 29,777), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos 
avançadas: 1ª (mean rank= 123,58), 2ª (mean rank = 116,14), 3ª  (mean rank= 
120,32), 4ª (mean rank= 107,15), 5ª (mean rank= 106,04) e 6ª (mean rank= 
81,87).  

• Com uma margem de erro de 0,006 (0,6%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa na retenção em relação ao nível de autonomia 
revelado pelos alunos em relação à capacidade de ‘dar um recado’ (U= 
3858,000); quem nunca reprovou revela uma média de ordem mais elevada do 
que os que alguma vez ficaram retidos. 

 
Como seria de esperar, pela relação que tem com a variável classe, a variável idade 
revelou-se significativa também nos itens 2, 3 e 5, mas as correlações são muito fracas 
(r<0,3) nos itens 3 e 5 e moderada no item 2 (item que, recorde-se, teve resultados não 
significativos). 

Assim, relativamente ao item 2, os resultados parecem ir de encontro ao nível de 
desenvolvimento das crianças, revelando que são os alunos das classes menos 
avançadas e mais novos quem tem maior necessidade de pedir ajuda perante uma 
dificuldade. Pelo contrário, nos itens 3 e 5 as respostas indicam que dos alunos das 
classes menos avançadas se afirmam mais autónomos a tomar decisões e a dar recados.  
 

 

 

A variável sexo não se mostrou significativa em nenhum item, mas a variável retenção é 
significativa no item 2 e variável classe deu resultados estatisticamente significativos em 
todos os itens: 

PRÓ-ATIVIDADE Variável Teste P-value 

Item 1 - Costumas criar/ organizar 
atividades? 

Sexo U= 5774,000 ,821 
Retenção U= 4582,500 ,565 
Classe H= 44,319 ,000 
Idade r= -,302 ,000 

 

Item 2 - Costumas ajudar os outros? 

Sexo U= 5775,500 ,680 
Retenção U= 4150,500 ,033 
Classe H= 33,761 ,000 
Idade r= -,320 ,000 

 

Item 3 - Costumas apresentar ideias para 
fazer/resolver coisas? 

Sexo U= 5133,000 ,147 
Retenção U= 4234,000 ,222 
Classe H= 30,498 ,000 
Idade r= -,206 ,003 
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• Com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre as diferentes classes em relação ao nível de 
pró-atividade revelado pelos alunos na ‘criação/organização de atividades’ 
(H(5)=44,319), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos 
avançadas: 1ª (mean rank= 140,18), 2ª (mean rank = 130,46), 3ª  (mean rank= 
132,12), 4ª (mean rank= 115,22), 5ª (mean rank= 68,25) e 6ª (mean rank= 
78,06). 

• Com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre as diferentes classes em relação ao nível de 
pró-atividade revelado pelos alunos na prática de ajudar os outros 
(H(5)=33,761), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos 
avançadas: 1ª (mean rank= 132,47), 2ª (mean rank = 128,70), 3ª  (mean rank= 
128,45), 4ª (mean rank= 102,83), 5ª (mean rank= 100,34) e 6ª (mean rank= 
77,19). 

• Para além disso, com uma margem de erro de 0,003 (0,3%), existe uma 
diferença estatisticamente significativa entre ter ou não reprovado e o nível de 
pró-atividade revelado na prática de ajudar os outros (U=4150,500), com uma 
média de ordem mais elevada nos não repetentes.  

• Por fim, com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre as diferentes classes em relação ao nível de 
pró-atividade na apresentação de ideias para resolver problemas (H(5)=30,498), 
com uma média de ordem mais elevada nas classes menos avançadas: 1ª (mean 
rank= 139,11), 2ª (mean rank = 133,10), 3ª  (mean rank= 110,12), 4ª (mean 
rank= 101,28), 5ª (mean rank= 100,00) e 6ª (mean rank= 72,97). 

 
Novamente, a variável idade é significativa onde a variável classe também é, mas com 
correlações fracas. 
 Em suma, com resultados estatisticamente significativos, os testes indicam que 
são os alunos das classes menos avançadas e mais novos quem revela maiores níveis de 
pró-atividade em todos os itens; enquanto os alunos não repetentes apresentam 
maiores níveis de pró-atividade em ajudar os outros. 

 
 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO Variável Teste P-value 

Item 1 - Costumas participar em algumas 
atividades? 

Sexo U= 5686,000 ,729 
Retenção U= 4266,500 ,184 
Classe H= 32,801 ,000 
Idade r= -,028 ,559 

 

Item 2 - Quando trabalhas em grupo, esperas 
pela tua vez para falar? 

Sexo U= 5839,500 ,800 
Retenção U= 4581,000 ,389 
Classe H= 21,363 ,000 
Idade r= ,055  ,256 

 

Item 3 - Quando trabalhas em grupo, deixas 
que os teus colegas falem? 

Sexo U= 5620,000 ,431 
Retenção U= 4535,000 ,337 
Classe H= 23,230 ,000 
Idade r= ,021 ,665 
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A variável sexo revelou-se estatisticamente significativa nos itens 5, 6 e 7: 

• Com uma margem de erro de 0,046 (4,6%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos e a participação/cooperação com 
colegas que não jogam tão bem (U= 5059,500), com uma média de ordem mais 
elevada nos rapazes. 

• Com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos e a participação/cooperação com os 
colegas do sexo masculino (U= 3391,500), com uma média de ordem mais 
elevada nos rapazes, tal como seria expectável. 

• Com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos e a participação/cooperação com os 
colegas do sexo feminino (U= 2283,000), com uma média de ordem mais elevada 
nas raparigas, tal como seria expectável. 

 
A variável retenção não se mostrou significativa em nenhum item; e a variável classe 
deu resultados estatisticamente significativos em vários itens: 

• Item 1 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 32,801, 
p=,000), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos avançadas: 
2ª (mean rank= 140,14), 3ª classes (mean rank= 128,80) e 1ª (mean rank= 
105,76), por oposição à 5ª (mean rank=100,14), 4ª (mean rank= 96,89) e 6ª 
classes (mean rank= 80,87); 

• Item 2 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 21,363, 
p=,000), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos avançadas:  
1ª (mean rank= 132,00), 3ª classes (mean rank= 132,00) e 2ª classes (mean 
rank= 111,55), por oposição à 4ª (mean rank= 104,88), 5ª (mean rank= 98,27) e 
6ª classes (mean rank= 92,73). 

Item 4 - Quando jogas em equipa deixas que 
outro colega faça o que gostarias de ser tu a 
fazer? 

Sexo U=5000,000 ,067 
Retenção U= 4425,000 ,473 
Classe H= 6,288 ,279 
Idade r= - ,089 ,066 

 

Item 5 - Costumas jogar com colegas que não 
jogam tão bem como tu? 

Sexo U= 5059,500 ,046 
Retenção U= 4383,500 ,249 
Classe H= 15,854 ,007 
Idade r= - ,069 ,152 

 

Item 6 - Costumas trabalhar/jogar com 
meninos? 

Sexo U= 3391,500 ,000 
Retenção U= 4519,500 ,429 
Classe H= 3,925 ,560 
Idade r= - ,102 ,035 

 

Item 7 - Costumas trabalhar/jogar com 
meninas? 

Sexo U= 2283,000 ,000 
Retenção U= 4480,000 ,640 
Classe H= 19,371 ,002 
Idade r= ,000 ,994 

 

Item 8 - Costumas trabalhar/jogar com 
colegas que têm uma religião ou uma língua 
diferente da tua?   

Sexo U= 5640,000 ,467 
Retenção U= 4373,500 ,187 
Classe H= 28,774 ,000 
Idade r= - ,165 ,001 
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• Item 3 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 23,230, 
p=,000), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos avançadas:  
na 1ª (mean rank= 129,00), 3ª classes (mean rank= 125,82) e 2ª classes (mean 
rank= 117,50), por oposição à 4ª (mean rank= 104,56), 5ª (mean rank= 102,92) 
e 6ª classes (mean rank= 85,18) 

• Item 5 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)=15,854, 
p=,007), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos avançadas:  
na 3ª classes (mean rank= 130,70), 2ª classes (mean rank= 114,70), 4ª (mean 
rank= 114,49) e 1ª classes (mean rank= 112,74), por oposição à 5ª (mean rank= 
98,42) e 6ª classes (mean rank= 81,94) 

• Item 7 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)=19,371, 
p=,002), com uma média de ordem mais elevada na 3ª (mean rank= 137,70) e 4ª 
classes (mean rank= 119,23), por oposição à 5ª (mean rank= 86,28) e 6ª classes 
(mean rank= 98,11) 

• Item 8 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)=28,774, 
p=,000), com uma média de ordem mais elevada nas classes menos avançadas:  
1ª (mean rank= 146,00), 2ª (mean rank= 124,51) e 3ª classes (mean rank= 
124,94), por oposição à 4ª classes (mean rank= 105,35), 5ª (mean rank= 92,61) 
e 6ª classes (mean rank= 82,23). 

 
A variável idade revelou-se estatisticamente significativa nos itens 6 e 8, ambas com 
correlações negativas. Tal significa que à medida que aumenta a idade diminuiu o nível 
de participação/cooperação com os meninos e diminuir o nível de 
cooperação/participação com os colegas que têm uma religião ou língua diferentes. 
 Novamente, no geral, com resultados estatisticamente significativos, os testes 
indicam que são os alunos das classes menos avançadas e mais novos quem revela 
maiores níveis de participação/cooperação; também os rapazes participam/cooperam 
mais do que as raparigas com quem não joga tão bem quanto o próprio. 

 
 

 
A variável sexo revelou-se estatisticamente significativa apenas no item 1: 

• Com uma margem de erro de 0,009 (0,9%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos e a visão crítica que as crianças têm 

VISÃO CRÍTICA Variável Teste P-value 

Item 1 - Achas que os teus direitos são 
respeitados na tua família? 

Sexo U= 5156,000 ,009 
Retenção U= 4673,500 ,539 
Classe H= 29,107 ,000 
Idade r= - ,161 ,001 

 

Item 2 - Achas que os teus direitos são 
respeitados na escola? 

Sexo U= 5708,500 ,671 
Retenção U= 4790,500 ,967 
Classe H= 19,651 ,001 
Idade r= - ,202 ,000 

 

Item 3 - Achas que os teus direitos são 
respeitados na tua comunidade? 

Sexo U= 5637,500 ,464 
Retenção U= 4467,000 ,294 
Classe H= 34,138 ,000 
Idade r= - ,117 ,015 
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sobre o respeito dos direitos no seio familiar (U= 5156,000), com uma média de 
ordem mais elevada nas meninas (mean rank= 116,94) por oposição aos rapazes 
(mean rank= 102,83). 

 
A variável retenção não se mostrou significativa em nenhum item; e a variável classe 
deu resultados estatisticamente significativos em todos os itens: 

• Item 1 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 29,107, 
p=,000), com uma média de ordem particularmente mais elevada nas classes 
menos avançadas: 1ª (mean rank= 126,50) e 2ª classes (mean rank= 123,81), por 
oposição à 5ª (mean rank= 96,99) e 6ª classes (mean rank= 83,50). 

• Item 2 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 19,651, 
p=,001), com uma média de ordem particularmente mais elevada nas classes 
menos avançadas: 3ª (mean rank= 128,50), 2ª (mean rank= 125,91) e 1ª classes 
(mean rank= 120,29), por oposição à 4 (mean rank= 106,26), 5ª (mean rank= 
93,38) e 6ª classes (mean rank= 86,46). 

• Item 3 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 34,138, 
p=,000), com uma média de ordem particularmente mais elevada nas classes 
menos avançadas: 1ª (mean rank= 134,66), 2ª (mean rank= 126,35) e 3ª classes 
(mean rank= 124,92), por oposição à 4 (mean rank= 116,96), 5ª (mean rank= 
85,69) e 6ª classes (mean rank= 75,70). 

 
A variável idade revelou-se estatisticamente significativa em todos os itens, com 
corelações negativas nas três situações. Assim, à medida que aumenta a idade diminui a 
perceção positiva dos alunos relativa ao respeito dos seus direitos no sei familiar, 
comunitário e na escola. 
 Em suma, com resultados estatisticamente significativos, os testes indicam que 
são os alunos das classes menos avançadas e mais novos quem revela uma visão mais 
positiva sobre o respeito dos seus direitos na família, na escola e na comunidade; por 
conseguinte, os alunos mais velhos e pertencentes às classes mais avançadas, 
especialmente a 5ª e 6ª classes, revelam-se mais críticos. Também os rapazes, mais do 
que as raparigas, revelam uma visão mais crítica sobre o respeito dos seus direitos no 
seio familiar. 
 

 
PARTICIPAÇÃO CÍVICA Variável Teste P-value 

Item 1 - Achas importante estar informado? 

Sexo U= 5760,500 ,565 
Retenção U= 3916,000 ,000 
Classe H= 10,533 ,061 
Idade r= ,002 ,972 

 

Item 2 - Achas que a tua opinião é 
importante? 

Sexo U= 5851,000 ,956 
Retenção U= 4228,000 ,106 
Classe H= 31,345 ,000 
Idade r= - ,084 ,081 

 

Item 3 - Achas importante dizer tudo aquilo 
que pensas? 

Sexo U= 5538,000 ,388 
Retenção U= 4204,000 ,085 
Classe H= 35,441 ,000 
Idade r= - ,112 ,020 
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A variável sexo não se revelou-se estatisticamente significativa em nenhum item; e a 
variável retenção revelou-se significativa no item 1: 

• Com uma margem de erro de 0,000 (0,0%), existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos e o nível de importância atribuído 
ao estar informado (U= 3916,000), com uma média de ordem mais elevada nos 
que nunca reprovaram (mean rank= 115,14) por oposição aos que já ficaram 
retidos alguma vez (mean rank= 94,66).  

 
A variável classe deu resultados estatisticamente significativos em 5 dos 6 itens: 

• Item 2 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 31,345, 
p=,000), com uma média de ordem particularmente mais elevada nas classes 
menos avançadas: 2ª (mean rank= 133,30) e 1ª classes (mean rank= 132,95), por 
oposição à 5ª (mean rank= 91,36) e 6ª classes (mean rank= 81,14). 

• Item 3 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 35,441, 
p=,000), com uma média de ordem particularmente mais elevada nas classes 
menos avançadas: 1ª (mean rank= 138,84) e 2ª classes (mean rank= 134,25), 
por oposição à 5ª (mean rank= 80,14) e 6ª classes (mean rank= 84,49). 

• Item 4 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 15,731, 
p=,008), com uma média de ordem particularmente mais elevada nas classes 
menos avançadas: 1ª (mean rank= 124,87), 2ª (mean rank= 123,76) e 3ª classes 
(mean rank= 120,64), por oposição à 4ª (mean rank= 108,97), 5ª (mean rank= 
89,97) e 6ª classes (mean rank= 95,81). 

• Item 5 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 36,898, 
p=,000), com uma média de ordem particularmente mais elevada nas classes: 1ª 
(mean rank= 131,79) e 2ª classes (mean rank= 130,20), por oposição à 5ª (mean 
rank= 94,05) e 6ª classes (mean rank= 69,01). 

• Item 6 - existe uma diferença estatisticamente significativa (H(5)= 18,243, 
p=,003), com uma média de ordem particularmente mais elevada na 4ª (mean 
rank= 124,06) e 3ª classes (mean rank= 120,53), por oposição à 5ª (mean rank= 
91,45) e 6ª classes (mean rank= 87,67). 

 
A variável idade é estatisticamente significativa nos itens 3 e 5, com correlações 
negativas em ambos os casos. Ou seja, à medida que aumenta a idade diminui o nível de 

 

Item 4 - Achas importante ajudar a escolher 
a forma como o trabalho é realizado? 

Sexo U= 5751,500 ,634 
Retenção U= 4434,500 ,216 
Classe H= 15,731 ,008 
Idade r= - ,090 ,062 

 

Item 5 - Achas que os meninos que têm uma 
outra religião e que falam outra língua 
podem dizer o que pensam? 

Sexo U= 5754,500 ,662 
Retenção U= 4271,000 ,104 
Classe H= 36,898 ,000 
Idade r= - ,175 ,000 

 

Item 6 - Achas que as meninas podem dizer 
o que pensam, tal como os meninos? 

Sexo U= 5546,500 ,312 
Retenção U= 4464,000 ,269 
Classe H= 18,243 ,003 
Idade r= -,014 ,775 
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importância atribuído  a dizer o que pensa, bem como diminui o nível de importância 
atribuído à equidade na participação cívica.  
 Em suma, no geral, com resultados estatisticamente significativos, os testes 
indicam que são os alunos das classes menos avançadas quem revela um maior nível de 
importância atribuído à participação cívica. Também os que nunca reprovaram, mais do 
que os que reprovaram, atribuem uma maior importância ao ser informado.  
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3.10. Avaliação qualitativa  
 
Da análise de conteúdo aos grupos focais realizados com os alunos e com professores, 
resultaram algumas questões interessantes. A quantidade de contributos, sobretudo 
dados pelos alunos, não foi muito expressiva, pelas razões exploradas no início deste 
relatório (ponto 1.7.), mas algumas questões abordadas ajudam-nos a compreender 
qualitativamente os resultados.   
 Quando questionámos alunos e professores sobre “o que pensam acerca das 
atividades”, apontando o que “gostaram mais” e “gostaram menos”, foi evidente, entre 
todos, que as atividades que envolveram sair da sala de aula e da escola foram as mais 
interessantes. Os alunos das classes mais avançadas apontaram, ainda, a dança, o 
desenho e a exploração da temática dos Direitos Humanos e percursos de vida.  

Eu gostei quando fui no Piaget e na escola de condução. (FG1) 

Gostei quando fomos fazer o passeio. (FG1) 

Eu gostei daquela que fomos de visita ao Piaget. (FG2) 

Eu gostei mais quando nós fomos visitar o hospital. (FG2) 

De cantar. (FG2) 

De desenho. (FG2) 

Sobre Direitos Humanos e pessoas importantes. (FG2) 

 Dois professores referem, a este propósito, o fator inovador da metodologia 
utilizada no contexto, com impactos positivos para o Professor e os alunos, 
nomeadamente ao nível do absentismo.  

Enquanto professor foi muito gratificante, não só para a professora, também para os 

alunos porque foi uma forma de aprender, usar outros métodos. Não só estar presente, 
também me ajudou profissionalmente. Tipo, deu-me alguma bagagem para que a 
posteriori também possa usar. (Professor 2ª classe) 

Primeiro, eles aprenderem fora de aulas, criam um estímulo. Segundo, diminuiu o índice de 
faltas.  Por exemplo, quando falam da merenda escolar, por causa do lanche eles vêm mais 
à escola. Mas aqui foram vindo mais, ao meu ver, porque eles não passam tanto tempo na 

sala de aula, eles também passeiam. (Professor 3ª classe) 

Para mim valeu a pena, os alunos aprenderam muito, pelo menos os meus alunos da 
primeira classe. Eles agora “professora, vamos cantar, vamos fazer isso, a música da 

professora Ana”. Mesmo não sendo a aula de música, eles querem cantar. Principalmente a 
última atividade que fizeram, o Plano de Gulliver, eles gostaram muito, muito. (Professor 
1ª classe) 

 Sem apontarem propriamente uma atividade que menos gostaram, alguns 
alunos e uma Professora apontaram questões de organização que, no seu entender, 
correram menos bem. Uma criança mencionou estar com fome durante a atividade, uma 
vez que o lanche foi servido só no fim. Uma Professora apontou a saída da escola sem a 
presença da Brigada Escolar e a necessidade de articular melhor as atividades do 
projeto com o programa de aulas. 

Não gostei porque estava com fome. (FG1) 
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Acho que não, não vi coisas negativas. Notei apenas é falha numa das atividades. A 
professora saiu com eles sem segurança. Isso porquê, porque de dia é, de facto, um 

bocadinho mais fácil andar com as crianças de bata, mas nem todos os dias são santos e 
nós não temos [impercetível]. E quando a gente está com um agente de autoridade, ainda 
que seja um só, basta estar a professora e vai um agente da ordem e todo o mundo olha 

para a multidão de uma maneira bem diferente. (Professor 3ª classe) 

Por exemplo, quando é uma aula de língua portuguesa ou aula de matemática, são aulas 
que a gente não gosta de interromper. E quando calha a professora vir dar atividade 

naquele momento... (Professor 3ª classe) 

 Outras atividades que menos gostaram estão associadas a razões de natureza 
mais individual, algumas das quais que ultrapassam o controlo e dinamização do 
projeto. 

Uma atividade que não gostei foi a do Piaget porque a professora Ana misturou os da 
manhã com os da tarde e muitos colegas não estavam a gostar. (FG1) 

Não gostei quando no dia que fomos na escola de condução, estava a fazer muito frio. 
(FG1) 

Muitas colegas estavam a fazer muito barulho, a professora estava-se a dizer que estava a 
perturbar. (FG2) 

De ter de desenhar o outro. Complica muito desenhar o outro. (FG2) 

 Posto isto, pedimos a alunos e professores exemplos práticos em que tenham 
sentido a efetiva aplicação e incorporação das aprendizagens relacionadas com o 
projeto. Os exemplos das aprendizagens relativa ao conhecimento dos Direitos 
Humanos, na linha do que  já tínhamos constatado com os dados quantitativos, foi 
predominante, mas as questões da cooperação e solidariedade entre alunos, bem como 
do envolvimento das famílias, foram também trazidas pelos professores. 

Eu não sabia alguma coisa de Direitos Humanos, mas me ajudou a saber um bocado de 
Direitos Humanos. (FG1) 

Um maluco estava passando na nossa rua.. estavam atirando pedras e a insultar. E eu lhes 

disse, não fazem isso. Me perguntaram porquê. Porque isso é contra os Direitos Humanos, 
porque os Direitos Humanos diz que ninguém pode ser maltratado, do jeito que vocês 
estavam a fazer com esse senhor. Eles pararam e não continuaram por causa de isso.  

(FG2) 

Nós estávamos a jogar à bola, a bola saiu fora, e tinha um menino, então para lançar, ele 
bateu com a cabeça sem mais nem menos, com muita raiva. Então, eu cheguei na cara dele 

e disse para que nunca mais repetisse e ele me perguntou porquê. Porque isto é contra os 
Direitos Humanos. (FG2) 

Mas, por exemplo, hoje tive com um menino que ficou preocupado porque a menina do 

grupo dele foi a única que errou. E ele mostrou-se interessado em lhe explicar a aula 
durante o intervalo, para que se os quatro meninos tivessem o mesmo êxito. Quer dizer, 

começaram a colaborar em conjunto. Demonstrou que ele sabe e também pode ensinar. 
(Professor) 

Também houve um menino que estava a dizer que as meninas também queriam a bola, mas 

houve um professor que disse “a bola é para os meninos e as meninas jogam com a 
garrafinha”. (...)E ele disse “também é direitos humanos, porque as meninas estão a ser 
maltratadas porque não têm a bola”.. (Professor 2ª classe) 
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Não me lembro assim de resolver... não me lembro. Mas também acho que já estão mais 
solidários. (Professor 3ª classe) 

Ajudou muito também na interação escola e família porque os encarregados sentiram-se 

muito interessados.  (Professor 2ª classe) 

Mesmo os pais também gostaram muito. Agradeceram a atividade, nem sempre aparecem, 
é uma oportunidade. Gostaram muito. (Professor 1ª classe) 

 Por conseguinte, quando questionámos os alunos sobre a importância dos 
Direitos Humanos, este tornou-se o momento de maior participação de todos. Os mais 
novos pronunciaram imediatamente o conjunto de Direitos Humanos que conhecem, os 
mais velhos mostraram como incorporaram esses conhecimentos. Os Professores 
corroboram a aquisição destes conhecimentos: “Se perguntar, eles sabem”.  

Os Direitos humanos que eu conheço são os que tem direito à casa, educação e à vida. (FG1)  

Não podemos ser maltratados e temos que ter um país livre. (...) São todos importantes. 
(FG1) 

Que eles ajudam a respeitar os outros, a cuidar dos outros. (FG2) 

Eu, ser escravo à força, eu não quero. Eles vão-me dizer, eu quero que você trabalhe na 
minha casa, vou-te castigar e não vou-te pagar salário. Então vou dizer “não”. Porquê?  

Porque vai contra os Direitos Humanos. Eles vão perguntar porquê e eu vou dizer “porque 
todo o Homem tem direito a ser livre”. (FG2) 

Gostamos de aprender mais os Direitos Humanos. Antes, quando nós ainda não sabíamos, 

nos perguntavam e nós não conseguíamos explicar porque ainda não tínhamos esse 
conhecimento. Só que agora, como temos, estamos a nos esforçar mais para ensinar os 

outros, para eles aprenderem que isto é assim, que aquilo não é assim. (FG2) 

E também, quando não sabemos os Direitos Humanos, fazemos muita coisa errada, sem 
conhecimento. Pensa que é certo, e é errado. (FG2) 

No entanto, é interessante verificar as especificidades e o seu peso quando uma 
aluna exemplifica, através da experiência do seu quotidiano, uma situação de injustiça. 
Nesse contexto, mesmo reconhecendo que é contra os Direitos Humanos, o sentimento 
de impunidade prevalece perante os Direitos Humanos. 

É, só que alguns merecem mesmo. Agora aqueles ali, ainda são novos, devem lhes pegar e 
lhes ensinar. (...) Mesmo lá na rua, mesmo um dos bandidos já lhe esfaqueou na barriga, 

mas não escuta. Lhe meteram na cadeia, saiu, continua a fazer de novo.  (...) Só que alguns, 
os polícias também ficam tipo... os bandidos lhe pagam, lhes pagam para sair. E alguns 
mesmos soltam de novo o bandido, não querem saber se é bom, se é mau. Só que alguns 

devem ser coiso mesmo, devem ser queimados e alguns devem-lhes ensinar. (FG2) 

 A seguir à temática dos Direitos Humanos, o assunto da importância da 
participação e cooperação, bem como das regras dessa participação, foi o segundo 
momento de maior participação dos alunos durante o grupo focal, demonstrando a 
incorporação dos conhecimentos. Uma professora atribui à cultura local a motivação 
para a participação, o que pode ajudar a perceber os elevados níveis de participação que 
as crianças afirmavam ter na fase de diagnóstico.   

Falar baixo, respeitar os colegas, manter a sala limpa. (FG1) 

Não gritar na sala nem subir nas cadeiras. (FG1) 
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Esperar pela  nossa vez para falar. (FG2) 

E também, quando estamos a jogar com alguém, se ela não sabe nós devemos mantê-la 

para conseguir aprender, porque ela também não sabe. (FG2) 

Falam. Pode não falar muito bem sobre o assunto, mas vai falar. (...) Um bocadinho 
acanhados, um ou outro, mas a maioria mesmo são muito interativos. (...) mas a 

caraterística das crianças angolanas mesmo é interativo. (Professor 2ªclasse) 

 Por fim, relativamente à questão da equidade na participação na escola e a 
exploração das razões subjacentes a possíveis iniquidades, um aluno sublinha a 
importância de todos poderem participar de igual forma, mas alguns alunos apontam 
razões de natureza individual para as situações onde observam que nem todos os alunos 
participam da mesma forma, como foi visível durante a própria dinamização do grupo 
focal.  

Nós todos tem que dar a verdadeira opinião, cada um tem de dar a opinião. (FG2) 

Não gosto de falar muito. (FG2) 

Tem alguns que não gostam de respeitar os outros. (FG1) 

Há uns que gostam de participar mais do que os outros.  (FG1) 

Alguns falam à Professora que não querem participar. (FG1) 

Porque muitos não gostam de estudar.  (FG1) 

Ainda, um aluno trouxe para a discussão a questão da igualdade de género na 
participação, revelando reflexão e integração dos conhecimentos adquiridos. 

A professora falou que não dá, não há bola para as meninas. (...) Isso que nós estamos a 
falar é de direitos humanos, quer dizer que estão a maltratar as meninas porque não 

podem jogar futebol. (...) Professora, amanhã vamos ter que conversar o que a professora 
falou, que as meninas têm de jogar também à bola. (FG1) 

 Em suma, de forma complementar ao questionário, a recolha dos dados 
qualitativos permitiu-nos aprofundar o alcance da intervenção. Desde logo, as 
informações sobre as atividades que tiveram um impacto mais positivo junto das 
crianças, mas também sobre as falhas na organização dessas mesmas atividades, devem 
servir para a equipa técnica ajustar futuras intervenções. Por seu lado, retemos o 
interesse das famílias como um resultado não esperado muito interessante e que pode 
vir a ser intencionalizado com atividades de maior envolvimento dos Pais em futuras 
intervenções. Por último, os grupos focais reforçam os dados recolhidos através do 
questionário, no sentido em que as temáticas dos Direitos Humanos e da participação e 
cooperação são predominantes e aquelas onde o conhecimento parece traduzir-se de 
forma mais eficaz no quotidiano dos alunos.   
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IV. CONCLUSÕES 
 
Neste estudo, em que se procurou avaliar os resultados do projeto “Educação para a 
Cidadania e para os Direitos Humanos”, implementou-se um modelo de avaliação pela 
investigação (Guerra, 2002), com recurso a um plano de investigação longitudinal (pré e 
pós) e a um grupo de controlo.  Utilizámos o pré-teste para diagnosticar a realidade, 
compreender em que medida os dois grupos (intervenção e controlo) são comparáveis e 
para poder calcular posteriormente a magnitude das variações após a intervenção. 
Utilizámos o grupo de controlo para comparar diferenças e determinar se os resultados 
da intervenção são estatisticamente significativos (p<0.05). Recorremos, ainda, aos 
grupos focais, de forma complementar e pós intervenção, para aprofundar os dados já 
recolhidos e explorar outras dimensões sobre a eficácia do projeto. 

A avaliação por questionário incidiu em indicadores de autonomia e pró-
atividade, participação e cooperação, visão crítica em relação às estruturas, 
reconhecimento da importância da participação cívica, e conhecimento real e 
percecionado em relação aos direitos humanos. O questionário, testado e adaptado à 
realidade angolana, foi administrado a uma amostra por quotas de género e classe (nível 
de confiança de 95%), ao qual se associou um método aleatório por sorteio na seleção 
dos casos. Nos grupos focais participaram dois alunos de cada classe (um rapaz e uma 
rapariga por classe), enquanto no grupo focal com os professores participaram três 
professores das classes menos avançadas (1ª, 2ª e 3ª classes). 

  No geral, os resultados do diagnóstico, recolhidos junto de um total de 216 
alunos, apontaram a necessidade de intervir em todas as dimensões em análise. Esta 
conclusão é particularmente evidente no domínio da autonomia, em que os resultados 
apontaram para elevados níveis de dificuldade na resolução de problemas, na realização 
de trabalhos de casa e na incapacidade de tomar decisões nos assuntos da escola. Os 
níveis de pró-atividade são positivamente mais elevados, mas as percentagens de alunos 
que nunca criam/organizam atividades ou que nunca apresentam ideias também são 
substancialmente elevadas. 
 O mesmo acontece relativamente à participação e cooperação na escola, pelo 
que, sendo verdade que a maioria dos alunos participa e coopera com os colegas nas 
atividades da escola, uma percentagem elevada nunca participa e outros revelam 
dificuldades em cooperar. Mais, se a esmagadora maioria dos alunos reconhece como 
importante a sua participação cívica, muitos alunos ainda colocam filtros à sua 
participação. Por outro lado, os resultados relativos à equidade da participação revelam 
alguns dados preocupantes ao nível da interação com os colegas que são considerados 
diferentes (menos capazes, de outro género, religião ou língua).  
 Por fim, os alunos revelam um enorme desconhecimento percecionado e real 
sobre os Direitos Humanos Universais. Todavia, surpreendentemente, revelam uma 
visão crítica muito interessante quando, por oposição à família e à escola, uma 
percentagem interessante de alunos considera que os seus Direitos às vezes/nunca são 
respeitados na comunidade.  
 

 **** 
 

 Após quatro meses de intervenção, repetimos o processo, mas desta vez 
dividimos os resultados da amostra entre grupo de intervenção (A) e controlo (B) e 
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certificámo-nos que não existem diferenças significativas entre os dois em relação ao 
sexo e à média de idades. Por seu lado, as diferenças significativas que se verificavam em 
relação à variável classe devem-se à divisão possível que se fez entre as turmas 
intervencionadas e de controlo.   
 A. Do ponto de vista da magnitude das diferenças observou-se uma diminuição 
das percentagens de alunos que revelam menores níveis de autonomia em todos os 
itens, com diferenças significativas entre o pré e o pós-teste em 5 dos 6 itens analisados. 
Também em relação à pró-atividade houve uma diminuição das percentagens de alunos 
que manifestam comportamentos menos pró-ativos em todos os itens, com diferenças 
significativas entre o pré e o pós-teste em 1 dos 3 itens estudados.  
 A mesma tendência se verificou nos itens relativos à participação/cooperação, o 
que significa que se constatou uma diminuição das percentagens de alunos que 
exprimem menores níveis de participação/cooperação em todos os itens, mas com 
diferenças significativas em 5 dos 8 itens observados. São os itens relativos às questões 
da equidade na participação – nomeadamente à equidade de género, de religião ou de 
língua – que não revelam diferenças significativas. Apesar disso, ressalva-se que a 
dimensão da igualdade de género foi trazida pelos alunos como um exemplo de Direitos 
Humanos. 
 Já a visão crítica em relação às estruturas sociais que condicionam/ influenciam 
a vida das crianças também parece ter melhorado em relação à família e à comunidade, 
mas piorado em relação à escola. Por outras palavras, diminuíram as percentagens de 
alunos que consideram que os seus direitos nunca são respeitados no seio familiar e na 
comunidade, mas aumentou a percentagem dos que consideram que nunca são 
respeitados na escola. As diferenças entre o pré e o pós-teste são estatisticamente 
significativas no item relativo à comunidade.  
 Relativamente à importância atribuída à participação cívica, com exceção do 
item 4, todos os outros tens apresentam uma diminuição das percentagens de alunos 
que menos reconhecem como importante a sua participação cívica, com resultados 
significativos em 3 destes 6 itens. É novamente no item relativo à importância da 
equidade de género na participação cívica que as diferenças não são significativas. 
 Por fim, a magnitude das diferenças ao nível do conhecimento percecionado 
sobre os direitos humanos não deixa dúvidas quanto ao efeito da intervenção, tendo-se 
verificado um aumento de 61,7% na percentagem de crianças que manifesta conhecer 
os Direitos Humanos. Uma percentagem que é corroborada quando pedimos que 
nomeiem esses mesmos direitos humanos (conhecimento real) – ao contrário do que 
havia acontecido durante o pré-teste –, e expressa, ainda, pela predomínio deste 
conteúdo durante os grupos focais. 
 
 B. Ao comparar os resultados do grupo de intervenção com o grupo de controlo, 
é observável que nem todos os resultados da intervenção são estatisticamente 
significativos. Desde logo, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 
entre os resultados do grupo A e B em nenhum dos itens relativos à pró-atividade e à 
visão crítica em relação às estruturas sociais.  
 Verificaram-se diferenças (que não existiam anteriormente), entre os grupos A e 
B, em 2 itens relativos à autonomia, nomeadamente no item “capacidade de dar a 
opinião e de a defender” e “capacidade de fazer os trabalhos de casa sozinho/a”. Sendo 
que, no primeiro destes itens, o grupo A tem percentagens significativamente superiores 
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de autonomia; enquanto que, no item “capacidade de fazer os trabalhos de casa 
sozinho/a”, o  grupo B tem percentagens significativamente superiores de autonomia.  
 Ainda, também nos itens sobre participação/cooperação apenas 2 itens tiveram 
diferenças significativas entre os grupos, nomeadamente os itens “esperar pela sua vez 
para falar” e “deixar que outro colega faça o que o próprio gostaria de fazer”. Sendo que 
o grupo A mostra percentagens significativamente superiores no respeito pelas regras 
da participação, enquanto o grupo B tem percentagens significativamente superiores na 
cooperação com os outros.  
 Relativamente à importância atribuída à participação cívica, 3 dos 6 itens 
revelaram diferenças significativas entre os grupos, são eles a “importância de estar 
informado”, a “importância de dar opinião” e  a “importância de ajudar a escolher a 
forma como o trabalho é realizado”. Em todos os casos, as percentagens são 
significativamente mais positivas para o grupo A do que para o grupo B.  
 Por último, no que diz respeito ao conhecimento percecionado acerca dos 
Direitos Humanos, as diferenças entre os grupos são muito significativas, tendo o grupo 
A percentagens muito superiores de crianças que afirmam conhecer os Direitos 
Humanos. 
 
 C. Uma última dimensão de análise versou sobre as variáveis sexo, classe e 
retenção, no sentido de compreender em que medida estas variáveis contribuem para a 
explicação dos resultados. Desde logo, o sexo revelou-se significativo nos itens relativos 
à equidade na participação/cooperação, uma constatação que mostra – juntamente com 
a não significância dos resultados da intervenção nestes indicadores – que existem 
efeitos do género nas disposições e atitudes das crianças em cooperar com os que são 
menos capazes, mas também com os que são de outro sexo, que ultrapassam o efeito da 
intervenção. Por outro lado, o sexo revelou-se significativo na visão crítica revelada 
sobre o respeito pelos direitos humanos no seio familiar. Assim, particularmente nos 
itens que envolvem trabalhar/jogar com um colega do sexo oposto e na perceção sobre 
o respeito dos direitos humanos na família, as questões da socialização de género 
evidenciam-se.  
 A variável retenção é significativa em um dos itens da autonomia (“capacidade 
de dar um recado”), da pró-atividade (“costuma ajudar os outros”) e da importância 
atribuída à participação cívica (“estar informado”), sendo que os não repetentes se 
manifestam mais capaz de dar um recado, apresentam maiores níveis de pró-atividade 
em ajudar os outros, bem como atribuem maior importância ao ser informados.  
 Por fim, as classes revelaram-se significativas em 3 itens relativos à autonomia, 
em 6 itens relativos à participação/cooperação, em 5 itens relativos à importância 
atribuída à participação cívica, e em todos os itens da relativos à pró-atividade e visão 
crítica. No geral, os resultados apontam para que os alunos das classes menos avançadas 
se afirmam mais autónomos a tomar decisões e a dar recados; sejam genericamente 
mais pró-ativos e mais participativos e cooperantes, bem como os que maior 
importância atribuem à participação cívica. São também os que revelam uma visão mais 
positiva sobre as estruturas sociais envolventes, manifestando-se assim menos críticos.  

Não sendo expectável a maioria destes resultados em relação às diferenças entre 
as classes, o facto leva-nos a questionar a aplicação deste instrumento às classes menos 
avançadas. Apesar do questionário ter sido testado com crianças de todas as classes e de 
o mesmo ter sido administrado individualmente por um técnico, continua a ser plausível 
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que este seja mais abstrato para alunos das classes menos avançadas, transparecendo 
uma maior tendência para se posicionar na última opção apresentada.  Por outro lado, é 
igualmente plausível que os alunos das classes menos avançadas sejam menos reflexivos 
e críticos, o que por exemplo se percebe em relação à visão crítica sobre as estruturas 
sociais que os envolvem.  
 

**** 
 
 Sobressai do cruzamento e síntese dos resultados que a intervenção teve 
resultados positivos na maioria dos itens, mas os resultados são significativos (por 
comparação com o grupo de controlo) apenas em algumas questões. O projeto não foi 
significativamente eficaz na potenciação da pró-atividade e da visão crítica em relação 
às estruturas sociais. Por outro lado, os resultados são pouco conclusivos sobre os 
efeitos na autonomia, na participação/cooperação e na equidade na participação.  Talvez 
as opções metodológicas, que passaram por ter um grupo de controlo na mesma escola 
de intervenção tenham contribuído para minimizar a mensuração desses efeitos. 
 O projeto foi, no entanto, particularmente eficaz na potenciação do 
reconhecimento da importância atribuída à participação cívica e no conhecimento 
percecionado e real dos Direitos Humanos. Reforça este resultado o facto de, nos itens 
sobre autonomia, apenas a “capacidade de dar a opinião e de a defender” ter tido 
resultados também positivamente significativos no grupo de intervenção. Um item que 
é, na verdade e igualmente, um indicador de cidadania.  
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Anexo 1.1.  
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINALA COM UM (X) AS TUAS RESPOSTAS.  

Toma atenção: cada pergunta só pode ter uma resposta! 

1. Qual é o teu sexo? 

Menina 

Menino 

 

2. Quantos anos tens? 

        anos 

3. Estudas em que classe? 

1ª Classe   3ª Classe  5ª Classe 

2ª Classe   4ª Classe  6ª Classe 

 

4. Desde que entraste para a escola, reprovaste algum ano?  

Sim  

Não 

Este questionário é realizado no âmbito do projecto “Educação para a 
Cidadania e para os Direitos Humanos”, promovido pela Agência Piaget para 
o Desenvolvimento (APDES) em parceria com o Sindicato Nacional de 
Professores (SINPROF) e com o apoio da Delegação da UE em Angola 
(Europeaid 134-657/L/ACT/AO).  
Os resultados não serão utilizados para avaliação individual, pelo que não te 
será atribuída uma nota. 
Atenção, não há respostas certas nem erradas! Queremos apenas que 
respondas de forma sincera. Não mostres as tuas respostas aos teus colegas.  

Data: ____/ _____/ ________ 
Grupo: _______ 
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5. Relativamente a assuntos da Escola…  

 
Nunca 

Às 
vezes 

Sempre 

Quando tens alguma dificuldade, tentas primeiro 

resolver sozinho?  

   

Quando tens alguma dificuldade, pedes logo ajuda?    

Costumas tomar decisões?    

Costumas criar/organizar actividades? (exemplo: no 

teatro, na dança) 

   

Costumas ajudar os outros?    

Costumas apresentar ideias para fazer/resolver 

coisas? 

   

Achas que és capaz de dar a tua opinião e de a 

defender? 

   

Achas que és capaz de dar um recado?    

Costumas fazer os trabalhos de casa sozinho/a?    

Costumas participar em algumas actividades?    

Quando trabalhas em grupo esperas pela tua vez 

para falar?  

   

Quando trabalhas em grupo deixas que os teus 

colegas falem? 

   

Quando jogas em equipa deixas que outro colega 

faça o que gostarias de ser tu a fazer? 

   

Costumas jogar com colegas que não jogam tão bem 

como tu? 

   

Costumas trabalhar/jogar com meninos?     

Costumas trabalhar/jogar com meninas?    

Costumas trabalhar/jogar com colegas que têm uma 

religião ou uma língua diferente da tua? 

   

 

6. Relativamente aos teus direitos… 

 Nunca 
Às 

vezes 
Sempre 

Achas que os teus direitos são respeitados na tua 

família? 

   

Achas que os teus direitos são respeitados na escola?    

Achas que os teus direitos são respeitados na tua 

comunidade? 
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7. No geral… 

 Nunca 
Às 

vezes 
Sempre 

Achas importante estar informado?    

Achas que a tua opinião é importante?    

Achas importante dizer tudo aquilo que pensas?    

Achas importante ajudar a escolher a forma como o 

trabalho é realizado? 

   

Achas que os meninos que têm outra religião e que 

falam outra língua podem dizer o que pensam? 

   

Achas que as meninas podem dizer o que pensam, tal 

como os meninos? 

   

 

 
 

8. Achas que conheces os direitos humanos? 

Sim  

Não 

 

SE SIM, nomeia os direitos humanos que conheces: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ . 

 
 

Muito obrigado! A sua colaboração foi muito importante! 
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Anexo 1.2.  
 

Consentimento informado, livre e esclarecido para participação em investigação 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto ou que não está 

claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, deve 

assinar este documento. 

Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos 

A Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), em parceria com o Sindicato Nacional de 

Professores (SINPROF), encontra-se a desenvolver o projecto de promoção da “Educação 

para a Cidadania e para os Direitos Humanos” junto de crianças que estudam na escola nº 

5052 do Bairro de Capalanca. Este projecto é co-financiado pela União Europeia (Europeaid 

134-657/L/ACT/AO) e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.  

Neste âmbito, com o objectivo específico de avaliar mudanças relacionadas com o 

projecto, serão ministrados dois testes de avaliação às crianças. O primeiro teste será 

respondido antes das sessões de desenvolvimento pessoal começarem; o segundo teste será 

respondido após a última sessão.  

Os dados recolhidos através destes testes serão utilizados, exclusivamente, para 

efeitos de investigação e avaliação do projecto. Os resultados não serão utilizados para 

avaliar individualmente as crianças, pelo que não lhes será atribuída uma nota.   

A participação do seu filho/a no estudo é voluntária, sendo que a qualquer 

momento pode decidir desistir da mesma sem que tal possa resultar em qualquer prejuízo 

para a criança. A informação que o seu filho/a nos fornecer será confidencial. 

A qualquer momento, se desejar contactar-nos para qualquer esclarecimento pode fazê-lo 

junto do técnico da APDES que se encontra permanentemente na Escola nº 5052 do Bairro 

de Capalanca – Ana Perez, telefone nº. 00244 944 944 347. 

 

  _____________________    __________________ 

  (Investigadora responsável)   (Técnica responsável) 

Declaro ter lido e compreendido este documento relativamente à participação do meu filho/a numa 

investigação. Foi-me garantida a possibilidade de, a qualquer momento, recusar que o meu filho/a 

participe neste estudo, sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito que o meu filho/a 

participe de forma voluntária neste estudo, confiando que apenas serão utilizados os dados recolhidos 

para este estudo e nas garantias de confidencialidade que me são dadas pelo/a investigador/a. 

Nome do aluno: ________________________________________________________ 

Nome do Encarregado de Educação: ________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação: ____________________________________ 

Data: ___  / ___ / _____ 

 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO POR 1 PÁGINA E FEITO EM DUPLICADO: 

UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
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Anexo 1.3.  
  
 
 

GRUPO FOCAL  
- Grupo de alunos intervencionado – 

 
 

Este entrevista coletiva tem como objetivo conhecer melhor como foi a vossa 

experiência de participação no projeto de “Educação para a Cidadania e para os 

Direitos Humanos”, dinamizado pela Professora Ana Pérez. 

 Os vossos Pais/Encarregados de Educação autorizaram a vossa participação 

nesta pesquisa. No consentimento informado assinado pelos vossos Pais foi explicado 

que a vossa participação é voluntária, pelo que a qualquer momento poderão pedir-

nos para a ouvir, alterar, ou eliminar a vossa participação nesta entrevista. 

 Não há respostas certas nem erradas! Queremos apenas que respondam de 

forma sincera.  

 

1. O que é que vocês pensam acerca das atividades em que têm estado 

envolvidos? O que gostaram mais? O que gostaram menos? 

2. Acham que as atividades vos ajudaram de alguma forma? Em quê? (resolver 

problemas, desenvolver tarefas, dar e defender opinião, criar/organizar 

atividades, participar/cooperar com os outros?) 

3. Sobre os Direitos Humanos, o que vocês sabem dizer? Acham que há Direitos 

Humanos mais importantes do que outros? Porquê? 

4. Vocês acham importante participarem nas atividades, na organização do 

trabalho e nas discussões/debates de ideias? Há regras para poderem participar? 

5. Vocês acham que todos os meninos participam nas atividades de igual forma? 

Porquê? 

6. Há mais alguma coisa que gostassem de dizer sobre as atividades? 
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GRUPO FOCAL  

– Professores do grupo intervencionado – 
 
Esta entrevista coletiva é realizada no âmbito do projeto “Educação para a Cidadania 

e para os Direitos Humanos”, promovido pela Agência Piaget para o 

Desenvolvimento (APDES) em parceria com o Sindicato Nacional de Professores 

(SINPROF). Este projeto é cofinanciado pela União Europeia (Europeaid 134-

657/L/ACT/AO) e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

 Este grupo focal tem como objetivo aprofundar alguns indicadores de 

avaliação que o questionário aos alunos nos permitiu primeiramente levantar, bem 

como recolher as vossas opiniões sobre o projeto. 

 Para efeitos de análise e participação na pesquisa, pedimos-lhes que nos 

autorizem a gravação da entrevista em formato áudio, sendo que a qualquer 

momento poderão pedir-nos para a ouvir, alterar, ou eliminar a vossa participação 

na mesma.   

 

1. Enquanto professores, o que é que vocês pensam acerca das atividades em que 

os alunos têm estado envolvidos?  

2. Acham que as atividades deste projeto ajudaram os alunos de alguma forma? 

Como? (resolver problemas, desenvolver tarefas, dar e defender opinião, 

criar/organizar atividades, participar/cooperar com os outros?) 

Conseguem relatar uma situação concreta das vossas aulas? 

3. Parece-vos que, de alguma forma, as atividades têm consequências negativas 

ou menos positivas? Como? Conseguem relatar uma situação concreta das vossas 

aulas? 

4. Alguma vez tinham abordado o tema dos Direitos Humanos nas vossas aulas? 

Conseguem recordar se os alunos passaram a introduzir mais este tema no 

discurso deles? De que forma? 

5. Alguma vez tinham abordado o tema da participação cívica nas vossas aulas? 

Os alunos parecem-vos mais interessados em participar de forma ativa no 

trabalho que é realizado e em expressar a opinião deles nas discussões/debates 

de ideias?  

6. Vocês acham que todos os meninos/as participam nas atividades de igual 

forma? Porquê? 

7. Há mais alguma coisa que queiram dizer sobre o projeto? 
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Anexo 2.1. Idade das crianças, por grupo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idade 

N Valid 216

Missing 0
Mean 9,82
Median 10,00
Mode 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDADE 
Grupo A Grupo B Total 

n % n % n % 
5 7 6,5 0 0,0 7 3,2 
6 12 11,2 4 3,7 16 7,4 
7 11 10,3 12 11,0 23 10,6 
8 11 10,3 6 5,5 17 7,9 
9 16 15,0 13 11,9 29 13,4 
10 17 15,9 21 19,3 38 17,6 
11 7 6,5 18 16,5 25 11,6 
12 12 11,2 18 16,5 30 13,9 
13 7 6,5 15 13,8 22 10,2 
14 4 3,7 1 0,9 5 2,3 
15 2 1,9 1 0,9 3 1,4 
16 1 0,9 0 0,0 1 0,5 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 
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Anexo 2.2. Indicadores de autonomia, por grupo de intervenção e controlo 

 
 
 
Anexo 2.2.1. Teste da significância das diferenças entre os sexos 
 
 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Item 1 Pearson Chi-Square 1,441a 2 ,487
Item 2  ,262 a 2 ,877
Item 3  5,884 a 2 ,053
Item 4  ,611 a 2 ,737
Item 5  ,079 a 2 ,961
Item 6  2,059 a 2 ,357
         a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 

 
 
 

AUTONOMIA 
 Grupo A Grupo B Total 

n % n % n % 
Item 1 - Quando tens alguma dificuldade, tentas primeiro resolver sozinho? 

Nunca  54 50,5 59 54,1 113 52,3 
Às vezes 22 20,6 20 18,3 42 19,4 

Sempre 31 29,0 30 27,5 61 28,2 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item 2 - Quando tens alguma dificuldade, pedes logo ajuda? 
Nunca  11 10,3 4 3,7 15 6,9 
Às vezes 28 26,2 16 14,7 44 20,4 
Sempre 68 63,6 89 81,7 157 72,7 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item 3 - Costumas tomar decisões? * 

Nunca  46 43,0 53 49,1 99 46,0 
Às vezes 32 29,9 25 23,1 57 26,5 
Sempre 29 27,1 30 27,8 59 27,4 
Total 107 100,0 108 100,0 215 100,0 

Item 4 - Achas que és capaz de dar a tua opinião e de a defender? 
Nunca  23 21,5 33 30,3 56 25,9 

Às vezes 26 24,3 14 12,8 40 18,5 

Sempre 58 54,2 62 56,9 120 55,6 

Total 107 100,0 109 100,0 100,0 100,0 

Item 5 - Achas que és capaz de dar um recado? 
Nunca  21 19,6 20 18,3 41 19,0 

Às vezes 19 17,8 14 12,8 33 15,3 

Sempre 67 62,6 75 68,8 142 65,7 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item 6 - Costumas fazer os trabalhos de casa sozinho/a? * 

Nunca  64 60,4 61 56,5 125 58,5 

Às vezes 22 20,8 22 20,4 44 20,6 

Sempre 20 18,9 25 23,1 45 21,0 

Total 106 100,0 108 100,0 214 100,0 
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Anexo 2.2.2. Teste da significância das diferenças entre as classes 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 46,333 a 10 ,000 ,327 ,000
Item 2 25,010 b 10 ,005 ,241 ,005
Item 3 22,265 c 10 ,014 ,228 ,014
Item 4 37,210 d 10 ,000 ,293 ,000
Item 5  38,740 d 10 ,000 ,299 ,000
Item 6  23,493 d 10 ,009 ,234 ,009
a. 1 cells (5,6%) have expected count less than 5.  
b. 7 cells (38,9%) have expected count less than 5. 
c. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
d. 2 cells (11,1%) have expected count less than 5. 

 
 
 
 
Anexo 2.2.3. Teste de correlação entre a variável idade e os itens de autonomia 
 
Spearman's rho Idade Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

Idade  Correlation Coefficient 1,000 -,152* ,057 ,020 ,139* ,225** ,031

Sig. (2-tailed) . ,025 ,408 ,772 ,041 ,001 ,650

N 216 216 216 215 216 216 214

Item 1 Correlation Coefficient -,152* 1,000 -,241** ,282** -,011 -,035 ,278**

Sig. (2-tailed) ,025 . ,000 ,000 ,867 ,605 ,000

N 216 216 216 215 216 216 214

Item 2 Correlation Coefficient ,057 -,241** 1,000 -,170* ,092 ,166* -,204**

Sig. (2-tailed) ,408 ,000 . ,013 ,180 ,015 ,003

N 216 216 216 215 216 216 214

Item 3 Correlation Coefficient ,020 ,282** -,170* 1,000 ,171* ,019 ,237**

Sig. (2-tailed) ,772 ,000 ,013 . ,012 ,777 ,000

N 215 215 215 215 215 215 213

Item 4 Correlation Coefficient ,139* -,011 ,092 ,171* 1,000 ,138* -,079

Sig. (2-tailed) ,041 ,867 ,180 ,012 . ,043 ,251

N 216 216 216 215 216 216 214

Item 5 Correlation Coefficient ,225** -,035 ,166* ,019 ,138* 1,000 ,015

Sig. (2-tailed) ,001 ,605 ,015 ,777 ,043 . ,825

N 216 216 216 215 216 216 214

Item 6 Correlation Coefficient ,031 ,278** -,204** ,237** -,079 ,015 1,000

Sig. (2-tailed) ,650 ,000 ,003 ,000 ,251 ,825 .

N 214 214 214 213 214 214 214

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Anexo 2.3. Indicadores de pró-atividade, por grupo de intervenção e controlo 
 

PRÓ-ATIVIDADE 

 Grupo A Grupo B Total 

 n % n % n % 
Item 1 - Costumas criar/ organizar atividades? * 

Nunca  30 28,0 50 46,3 80 37,2 

Às vezes 26 24,3 19 17,6 45 20,9 

Sempre 51 47,7 39 36,1 90 41,9 

Total 107 100,0 108 100,0 215 100,0 

Item 2 - Costumas ajudar os outros? * 
Nunca  13 12,3 7 6,4 20 9,3 

Às vezes 21 19,8 26 23,9 47 21,9 

Sempre 72 67,9 76 69,7 148 68,8 

Total 106 100,0 109 100,0 215 100,0 

Item 3 - Costumas apresentar ideias para fazer/resolver coisas? * 

Nunca  22 20,8 35 32,4 57 26,6 

Às vezes 26 24,5 19 17,6 45 21,0 

Sempre 58 54,7 54 50,0 112 52,3 

Total 106 100,0 108 100,0 214 100,0 
*Existem missings residuais (n=1 e n=2) 

 
 
Anexo 2.3.1. Teste da significância das diferenças entre os sexos 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 ,438 a 2 ,803 ,045 ,803
Item 2 1,587 a 2 ,452 ,086 ,452
Item 3 ,936 a 2 ,626 ,066 ,626
a. 0 cells (0,0%) have expected less than 5. 

 
 
Anexo 2.3.2. Teste da significância das diferenças entre as classes 
 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 21,156 a 10 ,020 ,222 ,020
Item 2 35,367 b 10 ,000 ,287 ,000
Item 3 21,492 c 10 ,018 ,224 ,018
a. 1 cells (5,6%) have expected less than 5.  
b. 6 cells (33,3%) have expected less than 5. 
c. 2 cells (11,1%) have expected less than 5. 
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Anexo 2.3.3. Teste de correlação entre a variável idade e os itens de pró-
atividade 

 

 

Idade 
Costuma 

criar/organizar 
atividades 

Costuma ajudar 
os outros 

Costuma 
apresentar 
ideias para 

fazer/resolver 
coisas 

Idade  Correlation Coefficient 1,000 -,059 ,008 -,023 

Sig. (2-tailed) . ,392 ,910 ,743 

N 216 215 215 214 

Costuma 
criar/organizar 
atividades 

Correlation Coefficient -,059 1,000 ,074 ,015 

Sig. (2-tailed) ,392 . ,279 ,830 

N 215 215 214 213 

Costuma ajudar os 
outros 

Correlation Coefficient ,008 ,074 1,000 ,197** 

Sig. (2-tailed) ,910 ,279 . ,004 

N 215 214 215 213 

Costuma 
apresentar ideias 
para fazer/resolver 
coisas 

Correlation Coefficient -,023 ,015 ,197** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,743 ,830 ,004 . 

N 214 213 213 214 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Anexo 2.4. Indicadores de participação/cooperação, por grupo de intervenção e 
controlo 

 
 
 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO 
 Grupo A Grupo B Total 

n % n % n % 
Item 1 - Costumas participar em algumas atividades? * 

Nunca  26 24,8 36 33,0 62 29,0 
Às vezes 24 22,9 15 13,8 39 18,2 

Sempre 55 52,4 58 53,2 113 52,8 
Total 105 100,0 109 100,0 214 100,0 

Item  2- Quando trabalhas em grupo, esperas pela tua vez para falar? 
Nunca  13 12,1 6 5,5 19 8,8 
Às vezes 24 22,4 22 20,2 46 21,3 
Sempre 70 65,4 81 74,3 151 69,9 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item  3 - Quando trabalhas em grupo, deixas que os teus colegas falem? 

Nunca  9 8,4 6 6,9 15 6,9 
Às vezes 29 27,1 41 19,0 41 19,0 
Sempre 69 64,5 160 74,1 160 74,1 
Total 107 100,0 216 100,0 216 100,0 

Item  4 - Quando jogas em equipa deixas que outro colega faça o que gostarias de ser tu a 
fazer? * 

Nunca  31 29,2 20 18,3 51 23,7 

Às vezes 18 17,0 16 14,7 34 15,8 

Sempre 57 53,8 73 67,0 130 60,5 

Total 106 100,0 109 100,0 215 100,0 

Item  5 - Costumas jogar com colegas que não jogam tão bem como tu? 

Nunca  44 41,1 38 34,9 82 38,0 

Às vezes 20 18,7 13 11,9 33 15,3 

Sempre 43 40,2 58 53,2 101 46,8 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item  6 - Costumas trabalhar/jogar com meninos? 

Nunca  30 28,0 20 18,3 50 23,1 

Às vezes 9 8,4 13 11,9 22 10,2 

Sempre 68 63,6 76 69,7 144 66,7 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item 7 - Costumas trabalhar/jogar com meninas? * 

Nunca  37 34,6 37 34,3 74 34,4 

Às vezes 7 6,5 15 13,9 22 10,2 

Sempre 63 58,9 56 51,9 119 55,3 

Total 107 100,0 108 108 215 100,0 

Item 8 - Costumas trabalhar/jogar com colegas que têm uma religião ou uma língua 
diferente da tua?  * 

Nunca  28 26,2 40 37,0 68 31,6 

Às vezes 12 11,2 13 12,0 25 11,6 

Sempre 67 62,6 55 50,9 122 56,7 

Total 107 100,0 108 100,0 215 100,0 
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Anexo 2.4.1. Teste da significância das diferenças entre os sexos 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 ,307 a 2 ,858 ,038 ,858
Item 2 ,321 a 2 ,852 ,039 ,852
Item 3 2,185  a 2 ,335 ,101 ,335
Item 4 ,566 a 2 ,754 ,051 ,754
Item 5 8,196 a 2 ,017 ,195 ,017
Item 6 59,426 a 2 ,000 ,525 ,000
Item 7 125,999 a 2 ,000 ,766 ,000
Item 8 15,195 a 2 ,001 ,266 ,001
a. 0 cells (0,0%) have expected less than 5.  

 
 
Anexo 2.4.2. Teste da significância das diferenças entre as classes 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 16,992 a  10 ,075 ,199 ,075
Item 2 31,426 b 10 ,000 ,270 ,000
Item 3 24,864 b 10 ,006 ,240 ,006
Item 4 40,994 c 10 ,000 ,309 ,000
Item 5 38,746 a 10 ,000 ,299 ,000
Item 6 9,538 d 10 ,482 ,149 ,492
Item 7 34,086 e 10 ,000 ,292 ,000
Item 8 29,742 e 10 ,001 ,263 ,001
a. 1 cells (5,6%) have expected less than 5.  
b. 7 cells (38,9%) have expected less than 5. 
c. 2 cells (11,1%) have expected less than 5. 
d. 6 cells (33,3%) have expected less than 5. 
e. 5 cells (27,8%) have expected less than 5. 
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Anexo 2.4.3. Teste de correlação entre a variável idade e os itens de 
participação/cooperação 

 
 

Spearman's rho 
Idade Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 

Idade  Correlation 
Coefficient 

1,000 ,138* ,222** ,279** ,011 -,028 -,088 ,063 -,030

Sig. (2-tailed) . ,044 ,001 ,000 ,877 ,679 ,197 ,362 ,662

N 216 214 216 216 215 216 216 215 215

Item 1 Correlation 
Coefficient 

,138* 1,000 ,019 ,204** ,032 ,193** ,035 ,112 ,253**

Sig. (2-tailed) ,044 . ,779 ,003 ,641 ,005 ,607 ,105 ,000

N 214 214 214 214 213 214 214 213 213

Item 2 Correlation 
Coefficient 

,222** ,019 1,000 ,329** ,317** ,150* ,058 ,075 ,060

Sig. (2-tailed) ,001 ,779 . ,000 ,000 ,027 ,395 ,275 ,378

N 216 214 216 216 215 216 216 215 215

Item 3 Correlation 
Coefficient 

,279** ,204** ,329** 1,000 ,274** ,172* ,089 -,103 ,155*

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 . ,000 ,011 ,191 ,132 ,023

N 216 214 216 216 215 216 216 215 215

Item 4 Correlation 
Coefficient 

,011 ,032 ,317** ,274** 1,000 ,177** ,087 -,020 ,081

Sig. (2-tailed) ,877 ,641 ,000 ,000 . ,009 ,204 ,767 ,238

N 215 213 215 215 215 215 215 214 214

Item 5 Correlation 
Coefficient 

-,028 ,193** ,150* ,172* ,177** 1,000 ,195** -,048 ,179**

Sig. (2-tailed) ,679 ,005 ,027 ,011 ,009 . ,004 ,486 ,009

N 216 214 216 216 215 216 216 215 215

Item 6 Correlation 
Coefficient 

-,088 ,035 ,058 ,089 ,087 ,195** 1,000 -,393** ,225**

Sig. (2-tailed) ,197 ,607 ,395 ,191 ,204 ,004 . ,000 ,001

N 216 214 216 216 215 216 216 215 215

Item 7 Correlation 
Coefficient 

,063 ,112 ,075 -,103 -,020 -,048 -,393** 1,000 -,184**

Sig. (2-tailed) ,362 ,105 ,275 ,132 ,767 ,486 ,000 . ,007

N 215 213 215 215 214 215 215 215 215

Item 8 Correlation 
Coefficient 

-,030 ,253** ,060 ,155* ,081 ,179** ,225** -,184** 1,000

Sig. (2-tailed) ,662 ,000 ,378 ,023 ,238 ,009 ,001 ,007 .

N 215 213 215 215 214 215 215 215 215

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Anexo 2.5. Indicadores de visão crítica, por grupo de intervenção e controlo 
 

VISÃO CRÍTICA EM RELAÇÃO ÀS ESTRUTURAS 
 Grupo A Grupo B Total 

n % n % n % 
Item 1 - Achas que os teus direitos são respeitados na tua família? 

Nunca  5 4,7 4 3,7 9 4,2 
Às vezes 13 12,1 12 11,0 25 11,6 

Sempre 89 83,2 93 85,3 182 84,3 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item 2 - Achas que os teus direitos são respeitados na escola? 
Nunca  4 3,7 7 6,4 11 5,1 
Às vezes 22 20,6 16 14,7 38 17,6 
Sempre 81 75,7 86 78,9 167 77,3 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Item 3 - Achas que os teus direitos são respeitados na tua comunidade? 

Nunca  21 19,6 21 19,3 42 19,4 
Às vezes 38 35,5 20 18,3 58 26,9 
Sempre 48 44,9 68 62,4 116 53,7 
Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

 
 
Anexo 2.5.1. Teste da significância das diferenças entre os sexos 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 5,176 a 2 ,075 ,155 ,075
Item 2 7,722 b 2 ,021 ,189 ,021
Item 3 ,820 b 2 ,664 ,062 ,664
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5.  
b. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 

 
 
Anexo 2.5.2. Teste da significância das diferenças entre as classes 
 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 22,624 a 10 ,012 ,229 ,012
Item 2 24,540 b 10 ,006 ,238 ,006
Item 3 12,918 c 10 ,228 ,173 ,228
a. 11 cells (61,1%) have expected count less than 5. 
b. 7 cells (38,9%) have expected count less than 5. 
c. 1 cells (5,6%) have expected count less than 5. 
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Anexo 2.5.3. Teste de correlação entre a variável idade e os itens de visão crítica 
 
 
Spearman's rho Idade Item 1 Item 2 Item 3 

Idade  Correlation Coefficient 1,000 -,063 -,100 ,068

Sig. (2-tailed) . ,359 ,141 ,319

N 216 216 216 216
Item 1 Correlation Coefficient -,063 1,000 ,416** ,328**

Sig. (2-tailed) ,359 . ,000 ,000
N 216 216 216 216

Item 2 Correlation Coefficient -,100 ,416** 1,000 ,359**

Sig. (2-tailed) ,141 ,000 . ,000
N 216 216 216 216

Item 3 Correlation Coefficient ,068 ,328** ,359** 1,000
Sig. (2-tailed) ,319 ,000 ,000 .
N 216 216 216 216

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Anexo 2.6. Indicadores de participação cívica, por grupo de intervenção e 
controlo 

 
 
Anexo 2.6.1. Teste da significância das diferenças entre os sexos 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 ,617 a 2 ,734 ,053 ,734
Item 2 ,629 a 2 ,730 ,054 ,730
Item 3 ,644 a 2 ,725 ,055 ,725
Item 4 1,493 a 2 ,474 ,083 ,474
Item 5 ,112 a 2 ,945 ,023 ,945
Item 6 6,812 a 2 ,033 ,178 ,033
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5.  

PARTICIPAÇÃO CÍVICA 
 Grupo A Grupo B Total 

n % n % n % 
Achas importante estar informado? 

Nunca  14 13,1 11 10,1 25 11,6 
Às vezes 21 19,6 11 10,1 32 14,8 

Sempre 72 67,3 87 79,8 159 73,6 
Total 107 100,0 109 109 216 100,0 

Achas que a tua opinião é importante? 
Nunca  11 10,3 16 14,7 27 12,5 
Às vezes 26 24,3 18 16,5 44 20,4 
Sempre 70 65,4 75 68,8 145 67,1 
Total 107 100,0 109 109 216 100,0 

Achas importante dizer tudo aquilo que pensas? 

Nunca  22 20,8 31 28,4 53 24,7 
Às vezes 16 15,1 17 15,6 33 15,3 
Sempre 68 64,2 61 56,0 129 60,0 
Total 106 100,0 109 100,0 215 100,0 

Achas importante ajudar a escolher a forma como o trabalho é realizado? 

Nunca  7 6,6 13 11,9 20 9,3 

Às vezes 16 15,1 15 13,8 31 14,4 

Sempre 83 78,3 81 74,3 164 76,3 

Total 106 100,0 109 100,0 215 100,0 

Achas que os meninos que têm uma outra religião e que falam outra língua podem dizer o 
que pensam? 

Nunca  30 28,0 32 29,4 62 28,7 

Às vezes 8 7,5 6 5,5 14 6,5 

Sempre 69 64,5 71 65,1 140 64,8 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 

Achas que as meninas podem dizer o que pensam, tal como as meninas? 

Nunca  23 21,5 28 25,7 51 23,6 

Às vezes 10 9,3 13 11,9 23 10,6 

Sempre 74 69,2 68 62,4 142 65,7 

Total 107 100,0 109 100,0 216 100,0 
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Anexo 2.6.2. Teste da significância das diferenças entre as classes 
 
 
 

Pearson Chi-Square Cramer’s V 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) Value Approx. Sig. 

Item 1 24,152 a 10 ,007 ,236 ,007
Item 2 16,089 b 10 ,097 ,193 ,007
Item 3 26,854 c 10 ,003 ,250 ,003
Item 4 18,799 d 10 ,043 ,209 ,043
Item 5 34,490 b 10 ,000 ,283 ,000
Item 6 39,765 b 10 ,000 ,303 ,000
a. 7 cells (38,9%) have expected count less then 5. 
b. 6 cells (33,3%) have expected count less then 5. 
c. 2 cells (11,1,%) have expected count less then 5. 
d. 9 cells (50%) have expected count less then 5. 

 
 
Anexo 2.6.3. Teste de correlação entre a variável idade e os itens de participação 
cívica 
 
Spearman's rho Idade Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item5 Item6 

Idade  Correlation 
Coefficient 

1,000 ,110 ,133 ,012 ,072 -,076 ,129

Sig. (2-tailed) . ,107 ,051 ,857 ,294 ,265 ,058

N 216 216 216 215 215 216 216
Item 1 Correlation 

Coefficient 
,110 1,000 ,180** ,064 ,362** ,121 ,175*

Sig. (2-tailed) ,107 . ,008 ,354 ,000 ,077 ,010
N 216 216 216 215 215 216 216

Item 2 Correlation 
Coefficient 

,133 ,180** 1,000 ,127 ,220** ,153* ,073

Sig. (2-tailed) ,051 ,008 . ,064 ,001 ,024 ,288
N 216 216 216 215 215 216 216

Item 3 Correlation 
Coefficient 

,012 ,064 ,127 1,000 ,229** ,327** ,212**

Sig. (2-tailed) ,857 ,354 ,064 . ,001 ,000 ,002
N 215 215 215 215 215 215 215

Item 4 Correlation 
Coefficient 

,072 ,362** ,220** ,229** 1,000 ,286** ,363**

Sig. (2-tailed) ,294 ,000 ,001 ,001 . ,000 ,000
N 215 215 215 215 215 215 215

Item 5 Correlation 
Coefficient 

-,076 ,121 ,153* ,327** ,286** 1,000 ,413**

Sig. (2-tailed) ,265 ,077 ,024 ,000 ,000 . ,000
N 216 216 216 215 215 216 216

Item 6 Correlation 
Coefficient 

,129 ,175* ,073 ,212** ,363** ,413** 1,000

Sig. (2-tailed) ,058 ,010 ,288 ,002 ,000 ,000 .
N 216 216 216 215 215 216 216

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Anexo 2.7.1. Teste da significância das diferenças entre os sexos 
 
 
 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,140 a 1 ,708

Continuity correction b ,051 1 ,822

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
b. computed only for 2x2 table. 

 
 
 
Anexo 2.7.2. Teste da significância das diferenças entre as classes 
 
 

 
Pearson Chi-Square Cramer’s V 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) Value Approx. Sig. 

Acha que conhece os 
direitos humanos 

35,341 a 5 ,000 ,404 ,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 

 
 
Anexo 2.7.3. Teste de correlação entre a variável idade e o conhecimento 

percepcionado dos Direitos Humanos 
 
 

 
Idade  

Acha que 
conhece os 

direitos humanos 

Spearman's rho Idade Correlation 
Coefficient 

1,000 -,292**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 216 216

Acha que conhece os 
direitos humanos 

Correlation 
Coefficient 

-,292** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 216 216
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


