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Universidade do Minho                                    

Instituto de Estudos da Criança                              Mestrado em Estudos da Criança 

                   Especialização em Educação Física e Lazer 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Identificação das práticas de lazer 
 
 
Objectivos: Com este questionário procuramos saber como é que as crianças, do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

preenchem os seus tempos livres: quais as actividades realizadas no tempo livre fora da escola. 

 
 
     Espero que não te importes de responder, que sejas sincero(a) e que digas o que 

pensas. Lê as perguntas com atenção. 

     Assinala com um X a bola que te diz respeito ou escreve nos espaços. 

 

           ☺ 
Obrigada pela tua colaboração 

     
Ano de escolaridade       

 
 
1– És um menino ou uma menina? 

 
 
2- Que idade tens? _____ anos 
 
 
 
3 – Profissão:   Pai: ________________ Mãe: ________________  
 
      Habilitações escolares: Pai: ________________ Mãe: ________________ 
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4 – No final das aulas para onde vais?  

Casa   

ATL   

Outro  

 Qual?_______________________________________________________________________ 

 
 
5 – Fazes alguma actividade orientada fora da escola, tal como:  

Ballet ………    Catequese…...  

Música ……..    Karaté  ……...  

Natação …….    Futebol ……..  

Escutismo ….    Outro………..  

 

6 – Quem escolheu esta(s) actividade(s)? _______________________________________________ 

 

 

7 – Costumas fazer jogos tradicionais? (podes assinalar mais do que uma bola) 

 

       No recreio da escola                  Fora da escola 

Danças de roda, cantilenas…     Danças de roda, cantilenas…   

Bom Barqueiro……..............      Bom Barqueiro……………..  

Jogar ao berlinde…………...      Jogar ao berlinde…………...  

Jogar às caricas…………….      Jogar às caricas…………….  

Saltar à corda……………….      Saltar à corda……………….  

Saltar ao elástico…………...      Saltar ao elástico……………  

Caçadinhas…………………      Caçadinhas…………………  

Escondidas…………………      Escondidas………………….  

Macaca…………………….      Macaca……………………..  

Outros ……………………..      Outros ……………………...  
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8 – De que forma ocupas os teus tempos livres?  

 Vês TV    Não     Sim      Todos os dias   Às vezes    

 Jogas futebol   Não       Sim      Todos os dias   Às vezes    

 Vais à ludoteca   Não     Sim    Todos os dias   Às vezes    

 Vais ao Espaço Internet  Não     Sim    Todos os dias   Às vezes    

 Vais à piscina   Não       Sim    Todos os dias   Às vezes    

 Vais à biblioteca   Não       Sim    Todos os dias   Às vezes    

 Vais ao Parque infantil  Não     Sim    Todos os dias   Às vezes    

 Passeias     Não       Sim    Todos os dias   Às vezes    

 Estás com os amigos  Não     Sim    Todos os dias   Às vezes    

 Outras      Quais? ________________________________ 

 

 

9 – Que tipo de actividades fazes depois de saíres da escola? 

 

– Brincas:   

às casinhas………….   aos médicos…...                 aos cabeleireiros…..  
__________________________________________________________________________   
  
corres……………..…   saltas…………...     lutas……………….   

trepas……………….              brincas com areia  
__________________________________________________________________________ 
 
bicicleta…………….   triciclo………….     trotinete……………    

skate………………..   patins…………..  
  
__________________________________________________________________________ 
 
legos………………..   lotos……………     cartas ………...……    

dominó……………..   puzzles…………     damas ……….……  
 
__________________________________________________________________________ 
lês………………......   vês livros……….                ouves histórias……   

jogas no computador..   Internet…………           gameboy…………..  

playstation…………..   vídeo…………....           rádio………….……  
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10 – A que é que brincas mais vezes quando estás na tua casa ou com os meninos que moram 

perto de ti? 

1.º ________________________________________________________________________________ 

2.º ________________________________________________________________________________ 

 
11 – A que é que gostas de brincar mais? 

1.º ________________________________________________________________________________ 

2.º ________________________________________________________________________________ 

 
12 – Os teus pais costumam brincar contigo? 

Não  

Sim  12.1 – Com quem costumas brincar mais?   Pai   Mãe  

12.2 - Que tipo de brincadeiras? ____________________________________________ 

 
 
13 – Antes de ires para a escola, pela manhã, costumas: 
 
Não fazer nada    Brincar     Ver televisão    Outros   _________________________ 

 
 
14 – Almoças em casa?  
 
Não  

Sim  13.1– Se almoças, neste período, costumas: 
 
Brincar    Ver televisão  Outros     __________________________________________ 
 

15 – Já brincaste num parque infantil?  

Não  

Sim  A que é que gostas mais de brincar lá? (só assinalas 2 bolas) 

   Escorrega   Baloiços   

   Aranha    Carrossel  

   Balancé       Casa de madeira  
 
 
16 – Diz o que é para ti: 

Lazer _____________________________________________________________________________ 
 
Tempos livres ______________________________________________________________________ 

☺ Obrigada pela tua colaboração. 


