
FICHA BIOGRÁFICA 
 

 

I. ALUNO 

 

Nome: ___________________________________________ Nº: ___   Ano: ___Turma: ___ 
                           (Sublinha o nome pelo qual gostas de ser tratado) 

Data de nascimento: ___/___/____ Idade: ___  Naturalidade: __________________ 

Morada: ___________________________________________________________ 

Freguesia: ______________________ Concelho: ______________________ 

Código Postal: ____/___  Localidade: ______________________________   

Telefone: ________________ Telemóvel: ________________ E-mail: ___________________ 

  

 

II. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Nome: ___________________________________________ Parentesco: ___________   

Morada: ___________________________________________________________ 

Freguesia: ______________________ Concelho: ______________________ 

Código Postal: ____/___  Localidade: ______________________________  

Telefone de casa: ________________ Telefone do trabalho: ________________  

Telemóvel: ________________ E-mail: ___________________ 

Habilitações Literárias: ____________________ Profissão: ___________________________  

Situação Profissional:  Efectivo(a);  Contratado(a);   Reformado(a);   Doméstico(a); 

 Desempregado(a);   Estudante 

 

 

III. PAIS - Informações 

    

Nome do Pai: _______________________________________________________ 

Nome da Mãe: ______________________________________________________ 

  

 Idade Habilitações Literárias (1) Profissão Situação Profissional (2) 

Pai     

Mãe     
(1) 1º ciclo do Ensino Básico / 2º ciclo do Ensino Básico / 3º ciclo do Ensino Básico / 11º ano de escolaridade / 12º ano de 

escolaridade / Freq. Curso Superior / Bacharelato / Licenciatura / Mestrado / Doutoramento / Outra. Qual? 
(2)Efectivo(a); Contratado(a); Reformado(a); Doméstico(a); Desempregado; Estudante 

 

Os teus pais:  estão ausentes    estão separados    a mãe faleceu     o pai faleceu 

Observações: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



IV. AGREGADO FAMILIAR - Pessoas com quem vives 

    

Parentesco Idade Habilitações Literárias (1) Profissão Situação Profissional (2) 

     

     

     

     

     

     

     
(1) 1º ciclo do Ensino Básico / 2º ciclo do Ensino Básico / 3º ciclo do Ensino Básico / 11º ano de escolaridade / 12º ano de 

escolaridade / Freq. Curso Superior / Bacharelato / Licenciatura / Mestrado / Doutoramento / Outra. Qual? 
(2)Efectivo(a); Contratado(a); Reformado(a); Doméstico(a); Desempregado; Estudante 

Observações: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

V. SAÚDE / ALIMENTAÇÃO  

 

Tens dificuldades:  Visuais   Auditivas   Motoras   Fala   Linguagem   Outra(s)   

Qual(ais)? ____________________________________________________________________ 

Alergia(s): ____________________________________________________________________ 

Doença crónica:  Não   Sim. Qual(ais)? _____________________________________________ 

Cuidados especiais de saúde: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

A que horas te costumas deitar? _______ Nº de horas que costumas dormir: _______ 

Costumas tomar o pequeno almoço?  Em casa  Na escola  Não tomo pequeno-almoço 

O que costumas comer? __________________________________________________________ 

Onde almoças?  Em casa  Em casa de familiares  Na escola  Num café 

Normalmente, quantas refeições fazes por dia? _________________________________________ 

Merendas?  De manhã  De tarde  Não merendo  

 

 

VI. DESLOCAÇÃO CASA/ESCOLA/CASA 

 

Casa  Escola:  pé     carro     autocarro       bicicleta      moto  Tempo que demora: ___ 

Escola  Casa:  pé     carro     autocarro       bicicleta      moto  Tempo que demora: ___ 

 

 

VII. VIDA ESCOLAR 

 

Já repetiste algum ano?  Não   Sim. Em que ano(s)? ________________    

No ano lectivo passado tiveste aulas de apoio?  Não  Sim. A que disciplinas? __________  

Que profissão gostarias de ter? _______________________________   

 

Gostas de estudar?  Sim   Não   Às vezes 

Quando costumas estudar?  todos os dias    de vez em quando    apenas antes dos testes 

Onde costumas estudar?  Em casa    Na escola    Em casa de amigos    

     Noutro local. Onde? ____________________________  



Como gostas mais de estudar?  Sozinho    Em grupo 

Tens alguém que te ajude a estudar? Não 

           Sim. Quem? ________________________________ 

 

Quais as três disciplinas de que gostas mais?  __________________________________________ 

Porquê? ______________________________________________________________________  

Quais as  três disciplinas de que gostas menos? _________________________________________  

Porquê? ______________________________________________________________________  

 

Tipo de actividades preferidas nas aulas: 

 trabalho individual   trabalho de grupo   aulas expositivas 

 fichas de trabalho   pesquisa    outros Quais? ______________ 

 

Costumas frequentar a biblioteca (da escola ou outra)?  Sim    Não 

 

No final do ano lectivo pensas: 

       transitar com aproveitamento a todas as disciplinas. 

       transitar com aproveitamento a todas as disciplinas, menos uma. Qual? _______________ 

       transitar com aproveitamento a todas as disciplinas, menos duas. Quais? ______________ 

       transitar com aproveitamento a todas as disciplinas, menos três. Quais? _______________ 

       não transitar. Porquê? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Quando acabares o 9º ano, vais: 

       trabalhar. 

       prosseguir os teus estudos. 

       trabalhar e estudar. 

       não sabes. 

 

 

VIII. TEMPOS LIVRES 

 

   Ocupas os teus tempos livres a ... (Assinala com um X) 
ouvir música  ir à discoteca  navegar na Internet  

ver televisão  estar só     ajudar os pais  

ir ao cinema  estar com amigos     ___________  

praticar desporto  passear     ___________  

ler  jogar no computador     ___________  

 

Especifica o tipo de desporto/programa TV/música/filme/livro/Internet: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Aqui podes escrever algo mais que julgues conveniente o(a) teu(ua) Director(a) de Turma saber a teu 

respeito. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

OBRIGADO! 


