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INDICADORES FÍSICOS DA CRIANÇA 
1Vem sem tomar o pequeno-almoço/comer 
2 Vem sem nenhum alimento 
3 Pede comida aos colegas 
4 Usa sempre a mesma roupa 
5 Usa roupa inadequada 
6 Tem o cabelo sujo 
7 Apresenta odores desagradáveis 
8 Apresenta feridas ou arranhões 
9 Sinais de mordeduras humanas 
10 Sinais de pancada no corpo 
11 Apresenta queimaduras 
12 Chega cansado à escola 
13 Mostra-se cansado na escola 
14 Parece esgotado 
15 Mostra frequentemente sinais de sono 
16 O seu rosto expressa tristeza 
17 Desenvolvimento físico inadequado 
18 Vem quando está doente 
20 Apresenta-se frequentemente com doenças ou 
indisposição 
 

INDICADORES COMPORTAMENTAIS 
21 Falta às aulas 
22 Chega tarde à escola 
23 Não quer ir para casa 
24 Regressa sozinho a casa com idade inadequa-
da para o fazer 
25 Atitude defensiva perante qualquer aproxima-
ção física 
26 Recusa-se a falar de si próprio 
27 Recusa-se a falar da família 
28 Recusa-se a estar com os colegas 
29 Problemas de encuprese 
30 Problemas de enurese 
31 Manifesta uma atitude hipervigilante 
32 Muda bruscamente de humor 
33 É pouco expressivo 
34 Permanece muito tempo calado 
35 É muito irrequieto 
36 Mostra-se apreensivo se as outras crianças 
chorarem 
37 Mostra rejeição em relação às pessoas adultas 
38 Mostra pouca empatia com os outros 
39 Procura proteção no professor 

40 Tenta ser o centro das atenções 
41 Rouba objetos 
42 Foge da aula 
43 É agressivo com os colegas e/ou professores 
44 Destrói objetos 
45 Mostra-se passivo e retraído 
46 Tem uma atitude desafiadora 
47 Isola-se nos recreios 
48 Está desconcentrado nas atividades 
49 Chora na aula sem justificação 
50 Cauteloso no contacto físico com adultos 
51 Dá-se mal com os colegas 
52 Diz frequentemente mentiras ou faz asneiras 
53 Faz pequenos furtos 
54 Apresenta problemas de disciplina ou conduta 
55 Mostra uma atitude desafiadora 
56 Abusa de drogas e/ou álcool 
57 Mostra uma atitude impulsiva 
58 Mostra excessiva preocupação com o sexo 
59 Conduta sexual inadequada para a idade 
60 Manifesta uma dependência excessiva 
61 Parece ausente 
62 Evita olhar nos olhos 
63 Mostra baixa autoestima 
64 Apresenta condutas e atitudes inadequadas para a 
idade 
 

INDICADORES ESCOLARES DA CRIANÇA 
65 Dificuldades de adaptação à escola 
66 Não faz os deveres 
67 Mudanças bruscas de rendimento escolar 
68 Manifesta dificuldades de aprendizagem 
69 Tem problemas da fala 
70 Tem problemas de atenção e concentração 
 

INDICADORES FAMILIARES 
71 Não dão importância às condutas pré-delituosas ou 
anti-sociais 
72 Recusam-se a comentar o problema da criança 
73 Não dão nenhuma explicação em relação à situação 
74 Não impõem limites ao comportamento da criança 
75 São extremamente protetores da criança 
76 Tratam a criança de forma injusta face aos irmãos 
77 Têm uma imagem negativa da criança 
78 São muito exigentes com a criança 

79 Utilizam uma disciplina demasiado rígida e 
autoritária 
80 Desprezam, rejeitam, ou culpam a criança 
81 Não manifestam afecto em relação à criança 
82 Não se preocupam com a educação da 
criança 
83 Parecem não se preocupar com a criança 
84 Não prestam atenção à criança e às suas 
necessidades 
85 Expectativas não realistas em relação às 
capacidades da criança 
86 Sentem a criança como propriedade sua 
87 Privam a criança de relações sociais 
88 Estão frequentemente ausentes de casa 
89 Casa em más condições de segurança e 
higiene 
90 Deixam a criança em casa sem supervisão 
91 Delegam o cuidado da criança a estranhos 
92 Excessiva ansiedade perante a responsabili-
dade da educação 
93 Os pais não comparecem quando são cha-
mados 
94 Utilizam a criança em tarefas impróprias 
para a sua idade 
95 Não vão buscar a criança à escola 
96 Os pais são muito jovens e imaturos 
97 Os pais estão socialmente isolados 
98 Os pais apresentam comportamentos aditi-
vos (drogas ou álcool) 
99 Um dos progenitores sofre de uma doença 
mental 
100 Um dos progenitores apresenta um défice 
intelectual 
101 Um dos progenitores sofre de uma doença 
crónica e/ou grave 
102 Aspeto dos pais descuidado, desleixado, 
higiene inadequada 
103 Conhece-se a existência de ludopatias nos 
pais 
104 Violência familiar ou doméstica 
105 Usam a criança como arma em processos 
de separação/divórcio 
106 Declaram que querem internar a criança 
 


