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Introdução 

Objetivo 

 Contribuir para o desenvolvimento da Escala 
de Atitudes Assertivas em Contexto Escolar 
(EAACE) 

Amostra 

 N=455 alunos (8.º ano e 10.º ano de 6 escolas do 
Ensino Básico e Secundário da ilha de São 
Miguel ) 

 Idade: 13 -18 anos; 
 Taxa de repetência: 25,9% 

Instrumentos 

Resultados 

Conclusão 
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Importância de um instrumento de avaliação da assertividade específico para o meio escolar, afim de 
ser utilizado pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), com vista ao trabalho das problemáticas: 
 Abandono escolar; 
 Problemas de comportamento; 
 Performance escolar. 
     (Camargo, Angarita, Ortega & Ospino, 2009; Vagos, 2010) 

Dimensionalidade 

•  3 dimensões: Assertividade Básica (25 itens), 
Assertividade com Desconhecidos (5 itens) e 
Assertividade em Situações de Confronto (5 itens) 

Fidelidade 

•Bons indicadores de consistência interna: Global da 
Escala (α=0.949), Assertividade Básica (α=0.882), 
Assertividade com Desconhecidos (α=0.718) e 
Assertividade em Situações de Confronto  (α=0.609) 

Validade 

•EAACE relacionou: 

•Positivamente- inteligência emocional, ansiedade face 
aos testes e comportamentos disruptivos 

•Negativamente- conflitos entre pares, ansiedade social, 
reprovações escolares e absentismo escolar 

•Associações menos previsíveis (ansiedade face aos testes 
e disrupção escolar) necessitam de maior clarificação 

EAACE  enquanto instrumento de 
despiste de casos de défice de 

assertividade 

EAACE – ativadora de projetos piloto (preconizado no 
ProSucesso) a implementar em espaços curriculares não 
disciplinares, como proteção  e prevenção de Abandono 

escolar, Problemas de comportamento, Performance escolar 
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Assertividade em Contexto Escolar 

A importância de um instrumento de avaliação  

Destaca-se a pertinência da validação da EAACE dada a inexistência de um instrumento de avaliação 
da assertividade para adolescentes em contexto escolar e a importância desta variável na proteção do 
sucesso escolar. 

Assertividade 
Fator de 
Proteção  

Sucesso 
Escolar 

Conjunto de respostas 
ativadas por situações sociais 
e contextuais (Caballo, 2007) 


