
 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

Actividades complementares a que te dedicas: 

Programas de Televisão preferidos: 

Tipo de leitura preferida: 

Desportos preferidos: 

Grupo musical favorito: 

Tipo de música preferida: 
  

 

NA ESCOLA 

Gostas de estudar?            Sim           Não          Às vezes...      Quando? 

Gostas da tua escola?            Sim           Não         Porquê? 

Quais as disciplinas preferidas? 

Quais as disciplinas de que gostas menos? 

Até quando pensas estudar?   Até ao 9º ano          Até ao 12º ano         Quero fazer um curso superior 

Tipo de actividade que preferes ver dinamizada nas aulas: 

 Trabalho de grupo              Aulas expositivas              Fichas de trabalho            Pesquisa 

 Trabalho de pares              Aulas com interacção professor-aluno e aluno-aluno 

 Aulas com material áudio/vídeo              Outras: _____________________________________________              

Clube em que gostarias de participar: 

Actividade que gostarias de fazer: 

Tipo de professor que gostarias de ter: 

Assinala com x os sete factores principais que, na tua opinião, mais contribuem para o insucesso dos 

alunos:     Não compreender a linguagem dos professores              Falta de hábitos de estudo 

 Falta de oportunidade para esclarecimento de dúvidas             Conteúdos difíceis 

 Rapidez no tratamento dos assuntos     Indisciplina na sala de aula         Falta de atenção/concentração 

 Existência de outro tipo de solicitações                Esquecimento rápido do que foi trabalhado 

 Antipatia do professor     Antipatia pelo professor         Mudança de professores           Outra(s) _____ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

SAÚDE/ALIMENTAÇÂO 
 

 

Tipo de dificuldades?

 Visuais          Auditivas        Motoras         Fala        Linguagem       Outra(s) qual(is): __________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Tipo de alergias? 
 

A que horas te costumas deitar?                                                        Número de horas de sono: 
 

Onde tomas o pequeno almoço? 
 Em casa                    Na escola                  Não tomas pequeno almoço 
Onde almoças normalmente? 

 Em casa                    Em casa de familiares                  Na escola 

 Num café /restaurante                   Noutro local – Onde? __________________________ 
 

 

FALANDO DE MIM... 

Escreve algo mais que julgues conveniente o teu Director de Turma saber a teu respeito: 

 

 

 

 

 

 

Anexo Vb 


