
 

 1 

Nome:  

Documento de Identificação:  

 

Guião da História de Vida  

 

(adaptado) 

 

 

Eu. _____________________________________________________ (nome), nasci 

___________________________________ (data), em ________________________ 

(local). Sou filho de ________________________________________ (nome do pai), e 

de _______________________________________________ (nome da mãe).  

 

Os meus pais eram ______________________________________________________ 

(Profissão dos pais) e moravam em _________________ (dizer o local e fazer uma 

breve caracterização do mesmo).  

 

Tenho ___________________________ irmãos, que têm _____________________ 

anos (idade). 

 

Quando era criança, brincava com _________________________________. As 

brincadeiras mais comuns eram ____________________________________ (nome das 

brincadeiras, jogos…) 

 

- Indicar de esteve num infantário ou ama (se tiver, colocar fotografias da família, 

amigos…) 

 

Aos _________________ anos entrei para a escola primária de _____________ (local), 

em ___________________ (ano). A minha professora chamava-se 

____________________________________ (nome da professora) e era 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ (fazer uma breve caracterização da professora). 
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- Importante:  

 Descrever de uma forma pormenorizada o trajecto escolar e os seus aspectos 

mais marcantes. 

 

Quando não ia à escola ____________________________________ (dizer o que fazia 

quando não ia à escola. Trabalhava? Brincava? Vadiava?). 

 

- Estou arrependido de não ter frequentado a escola? 

 

- Em que situações senti que não devia ter abandonado a escola? O que é que aprendi 

dessas situações?  

 

- Comecei a trabalhar aos ______________________ (anos de idade). A minha 

primeira profissão foi ___________________________. 

 

Importante: 

 Descrever a evolução profissional de uma forma sequencial de idades até chegar 

aos bombeiros. 

 

Exemplo:  

 Aos doze anos comecei a trabalhar na pesca, o meu serviço era moço de terra, 

fazia os seguintes trabalhos. 

 

Ganhava um quarto da parte. A parte era calculada da seguinte forma 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

 

Aos _______________(anos de idade) comecei a votar.  

- Dizer se o faço e porquê.  

- Dizer se fiz o recenceamento e respectiva inspecção para o serviço militar obrigatório. 

 

Nos Bombeiros a minha principal função 

é______________________________________________ (fazer uma descrição 

pormenorizada sobre o trabalho dos Bombeiros. Incluindo o ordenado etc.). 

Evolução pessoal   
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 Esta descrição pode ser feita em simultâneo com a evolução profissional, ou em 

separado. 

 

Importante: 

  

 Descrever o que faziam com o ordenado que auferiam. Quem fazia as compras 

pessoais. Se residiam em casa própria e a partir de que altura.  

 

Exemplo: 

 

 A minha casa tem _________________ (número de dívisões). Tem uma área de 

______________________ (m
2
). 

 

    Área = Comprimento x Largura 

 

 

- Já comprei alguma coisa a prestações? 

 

- Quanto custava se tivesse pago tudo a pronto? 

 

- Quanto custou a prestações? 

 

 

Por mês gasto __________________ para fazer chamadas no telemóvel.  

 

- Dizer como o carrego; 

- Por Multibanco? Que outros movimentos faço no multibanco? 

 

 

Importante: 

 

- Descrever todas as formações onde já participei. 

 

- Descrever os meus tempos livros. 

 

- Dizer como tive conhecimento das Novas Oportunidades. 

 

- Explicar o motivo que me levou a inscrever. 

 

- O que espero para o futuro? (referir a nível profissional, pessoal e formativo).  

 

 

 

Se tiver Câmara Fotográfica Digital, inserir algumas imagens no texto. 

 


