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IDENTIFICAÇÃO  

a) Sexo masculino                      sexo feminino  

 

b) Idade  

 

c) Tens alguém na tua família com autismo?    

               Sim                       Não   

 

Olá, nós somos o João, o Paulo e a Rita, e tal 

como tu, estamos no 4.º Ano e gostaríamos que 

nos ajudasses.   

A professora disse que íamos receber um aluno 

novo na sala, um aluno com necessidades 

especiais - autismo. Como é a primeira vez que 

vamos ter um colega com necessidades 

especiais (autismo) gostaríamos de esclarecer 

algumas dúvidas.   

Para nos ajudares terás de identificar o teu sexo 

e idade e de colocar um X no rectângulo que 

mostra a tua opinião sobre cada uma das trinta 

e seis afirmações.  

Desde já agradecemos a tua colaboração.  
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   Por favor, coloca um X no rectângulo que indica a tua opinião em relação a cada afirmação:  

Caso de engane risca a resposta errada         e volta a marcar o X no rectângulo correcto        .  

  Discordo 
completamente 

Discordo 
em parte 

 

 

Indeciso 

 

Concordo 
em parte 

 

Concordo 
completamente 

 

1 Eu não me  

incomodaria se uma 

criança com 

necessidades especiais 

se sentasse ao meu 

lado na sala de aula.  

 

 

      

 

2 Eu não apresentaria 

uma criança com 

necessidades especiais 

aos meus amigos. 

     

3 As crianças com 

necessidades especiais 

podem fazer muitas 

coisas sozinhas.  

      

4 Eu não saberia o que 

dizer a uma criança 

com necessidades 

especiais.  

     

5 As crianças com 

necessidades especiais 

gostam de brincar.  

     

6 Tenho pena das 

crianças com 

necessidades especiais.   

     

7 Eu defenderia uma 

criança com 

necessidades especiais 

que estivesse a ser 

gozada.   

     

8 As crianças com 

necessidades especiais 

querem muita atenção 

dos adultos.  

     

9 Eu convidaria uma 

criança com 

necessidades especiais 

para a minha festa de 

aniversário.   
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Discordo 
completamente 

 
 
 
 

Discordo 
em parte 

 

 

Indeciso 

 

Concordo 
em parte 

 

Concordo 
completamente 

 

10 
Eu teria medo de uma 

criança com 

necessidades especiais.   

     

11 
Eu falaria com uma 

criança com 

necessidades especiais 

que não conhecesse.  

     

12 
As crianças com 

necessidades especiais 

não gostam de fazer 

amigos.    

     

13 
Eu gostaria que uma 

criança com 

necessidades especiais 

fosse minha vizinha.    

     

14 
As crianças com 

necessidades especiais 

gostam pouco de si 

próprias.  

     

15 
Eu ficaria feliz de ter 

uma criança com 

necessidades especiais 

como um amigo 

especial.    

     

16 
Eu tentaria ficar 

afastado das crianças 

com necessidades 

especiais.  

     

17 
As crianças com 

necessidades especiais 

são tão felizes como 

eu.   

     

18 
Eu não gostaria tanto 

de um amigo com 

necessidades especiais 

como dos meus outros 

amigos.   
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Discordo 
completamente 

 
 
 
 

Discordo 
em parte 

 

 

Indeciso 

 

Concordo 
em parte 

 

Concordo 
completamente 

 

19 
As crianças com 

necessidades especiais 

sabem comportar-se 

adequadamente.    

      

20 
Na sala de aula eu não 

me sentaria ao lado de 

uma criança com 

necessidades especiais.   

     

21 
Eu ficaria contente se 

uma criança com 

necessidades especiais  

me convidasse para ir 

a sua casa.  

     

22 
Tento não me parecer 

com alguém com 

necessidades especiais.  

     

23 
Eu iria sentir-me bem 

a realizar um projecto 

escolar com uma 

criança com 

necessidades especiais.  

     

24 
As crianças com 

necessidades especiais 

não se divertem muito.  

     

25 
Eu convidaria uma 

criança com 

necessidades especiais 

para dormir em minha 

casa. 

     

26 
Estar perto de uma 

pessoa com 

necessidades especiais 

assusta-me.    

     

27 
As crianças com 

necessidades especiais 

interessam-se por 

muitas coisas. 
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Discordo 
completamente 

 
 
 
 

Discordo  
em parte 

 

 

Indeciso 

 

Concordo 
em parte 

 

Concordo 
completamente 

 

28 
Eu ficaria 

envergonhado se uma 

criança com 

necessidades especiais 

me convidasse para ir 

à sua festa de 

aniversário. 

     

29 
Eu contaria os meus 

segredos a uma 

criança com 

necessidades especiais.    

     

30 
As crianças com 

necessidades especiais 

estão frequentemente 

tristes.  

     

31 
Eu gostaria de estar 

com uma criança com 

necessidades especiais. 

     

32 
Eu não iria a casa de 

uma criança com 

necessidades especiais 

para brincar.  

     

33 
As crianças com 

necessidades especiais 

podem fazer novos 

amigos.  

     

34 
Eu sinto-me mal 

quando vejo uma 

criança com 

necessidades especiais.   

     

35 
Eu faltaria ao intervalo 

para fazer companhia 

a uma criança com 

necessidades especiais.  

     

36 
As crianças com 

necessidades especiais 

precisam de muita 

ajuda para fazer 

coisas.   

     

Obrigada pela tua colaboração!  


