
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA 

              

 

DADOS DO ALUNO 
Curso:               Ano:   Turma:     Nº:            

Nome:       

Naturalidade:                                             Nacionalidade:                                      Data de nascimento: ___/___/19___      Idade: 

Morada: 

Concelho:                                                            Código postal: 

Contacto do aluno – Telefone:                                                                       E-mail: 

NIF: _________________________________________________ NISS: ________________________________________ 

 

II - DADOS DO PAI/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
Nome:                                                                                                           Parentesco:            

Naturalidade:                                               Nacionalidade:                                      Data de nascimento: ___/___/19___      Idade: 

Morada: 

Concelho:                                                            Código postal: 

Contacto do Enc.Edu. – Telefone:                                                                 E-mail: 

Profissão:                                                            Contacto telefónico do emprego: 

Situação profissional:   Empregado efetivo          Empregado contratado                Trabalhador por conta própria      
                                      Reformado              Desempregado                         Outra      Qual?  

 

III - DADOS DO AGREGADO FAMILIAR (para além do aluno) 
Parentesco Idade Habilitações académicas Profissão Situação profissional 

     

     

     

     

     

Situação familiar: pais ausentes        pais separados          mãe falecida           pai falecido           mãe/pai doente       

 

IV - DADOS ESCOLARES E OPINIÕES DO ALUNO (assinala com X e responde sucintamente) 

Questões SIM NÃO Respostas 

Já ficaste retido?   Se respondeste Sim, quantos anos?            Em que anos de escolaridade? 

Mudaste de curso este ano?   Se respondeste Sim, porquê? 

Tiveste algum apoio 
pedagógico no ano passado? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Tiveste negativas no ano 
anterior? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 
Porquê? 

Tens disciplinas em atraso?   Se respondeste Sim, qual / quais? 

Tiveste alguma falta 
disciplinar?  

  Se respondeste Sim, quantas?                    Em que ano(s) de escolaridade? 
Porquê? 

Estás nesta escola pela 1ªvez?   Se respondeste Sim, que escola frequentavas anteriormente? 

Esta escola foi a tua 1ª escolha?   Porquê? 

Gostas de estudar?   Porquê? 

Estudas regularmente?   Se respondeste Sim, quando? 

Tens computador?   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tens Internet?   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tens ajuda nos estudos?   Se respondeste Sim, de quem? 

Recebes apoio do ASE?   Se respondeste Sim, qual o escalão? 

 Disciplina(s) preferida(s)?    
Porquê? 



Questões SIM NÃO Respostas 

Tens dificuldades em alguma(s) 
disciplina(s)? 

  Se respondeste Sim, em qual  / quais? 
Porquê? 

Estás a fazer melhoria denotas?   Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Tens alguma(s) preferência(s) 
no modo de trabalho nasaulas? 

  Se respondeste Sim, qual /quais? 
 

Pensas prosseguir os estudos?   Se respondeste Sim, até que nível? 

Que área(s) de conhecimento 
te interessa(m) mais? 

 

Que características consideras 
fundamentais num bom 
professor? 

 
 
 

 

V - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES (assinala com X e depois responde sucintamente) 
Praticar desporto  Qual / Quais? 

Ouvir música  Preferências: 

Ver televisão  Preferências: 

Ver filmes   Preferências: 

Ler  Preferências: 

Trabalhar no computador  Preferências: 

 Jogar no computador  Preferências: 

Sair com amigos  Atividades: 

Outras atividades  Quais? 

 

VI - SAÚDE / ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTES (assinala com X e / ou responde) 
Dificuldades visuais  Dificuldades auditivas  Dificuldades motoras  

Dificuldades na fala  Dificuldades na linguagem escrita  Outras dificuldades 
Quais? 

 

Alergias 
Quais? 

 Doença crónica 
Qual (facultativo)? 

 Outro problema de saúde 
Qual? (facultativo) 

 

Pequeno almoço na escola  Pequeno almoço em casa  Não tomas pequeno almoço  

Almoço no refeitório da escola  Almoço no bar da escola  Almoço em casa / casa de família  

Almoço num café   Almoço noutro local 
Onde? 

 Não costumas almoçar  

Vens para a escola a pé  Vens para a escola de autocarro  Vens para a escola de comboio  

Vens para a escola de carro 
(família) 

 Vens para a escola em carro próprio  Vens para a escola por outro meio - 
Qual? 

 

 

VII - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS (assinala as dez principais por ordem crescente (10-mais importante 1- menos 
importante  e/ ou preenche) 

alegre  triste  atento  desatento  

ativo  preguiçoso  simpático  antipático  

organizado  desorganizado  calado  falador  

confiante  inseguro  otimista  pessimista  

paciente  impaciente  sociável  solitário  

tolerante  intolerante  pacífico  agressivo  

egoísta  altruísta  persistente  desistes facilmente  

Outras:  

 

VIII - EXPECTATIVAS / OBJETIVOS PARA ESTE ANO LETIVO e OUTROS ASPETOS QUE QUEIRAS REFERIR 

 
 
 
 

              Obrigada O professor  de  _______________ e  Diretor de Turma: _______________ 


