
 

Questionnaire Enfants Alimentation – Juin 2021  Page 1 / 2 

Questionariò crianças 

Estamos tentado descobrir o que você acha da refeiçaõ do meio-dia. Sua opinião é importante. 

Ajude-nos verificando a resposta de sua escolha respondendo às perguntas. 

Seus pais podem te ajudar a responder este questionàrio, é a sua opinião que conta ! 

Informação que te preocupa :  

Estrutura fréquentada para as refeições :     Sua idade :  

Que dia você come na estrutura ? : 

☐Segunda-feira   ☐Terça feira   ☐Quarta-feira   ☐ Quinta-feira  ☐Sexta-feira 

Você acha isso : 

    

Você come várias comidas todos dias     

Os pratos são bem apresentados    

Os pratos te dão inveja    

No final da refeições você não esta mais com fome    

A comida é de qualidade    

E bom para o seu gosto    

Você tem tempo suficiente para comer    

As refeições são feitas em paz    

Você se sente bem após a refeição    

Você gosta de descobrir novos pratos que nunca 
conheceu 

   

No final da refeicão 

• Você deixa comida no seu prato ? 

☐Não, nunca  ☐Sim, um pouco  ☐Sim, muito 

Se sim, porque ? 

☐Não estou mais com fome   ☐Eu peguei muito no meu prato   

☐Não tive tempo de terminar  ☐Eu não gostei 
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Se sim, o que você deixa ? 

☐Entrada ☐Carne  ☒ Vegetais  ☐Peixe   ☐Massa  

 ☐Molho  ☐Queijo   ☐Frutas   ☐Sobremesa 

 

• Você pede para ser servido de novo? 

☐Não   ☐Nunca  ☐Sim de vez en quando  ☐Sim muito 

Se sim, o que você està pedindo para ser servido: 

☐Entrada   ☐Carne  ☐Vegetais  ☐Peixe  ☐Massa  

 ☐Molho   ☐Queijo   ☐Frutas   ☐Sobremesa 

Fora da refeição, durante a pausa para o almoço 

O que você gosta de fazer durante o intervalo ? ______________________________________ 

Por que ? _________________________________________________________________________ 

O que não gosto de fazer durante o intervalo ? ____________________________________ 

Por que ? _________________________________________________________________________ 

Fora da refeição o que você gosta de fazer ? 

☐Jogar    ☐Leitura      ☐Escutar musica 

☐Discutir com amigos   ☐ Ficar calmo  

☐Outras coisas : _______________ 

Você quer nos contar outras coisas para a pausa do almoço ? : 

 

 

 

 

Muito Obrigado ! 

 


