
                                         

Agrupamento de Escolas de Mem Martins 
                                                Sede: ES de Mem Martins 

        EB23 Maria Alberta Menéres; EB1 de Mem Martins n.º 2; EB1 com JI da Serra das Minas n.º 1 
Ano letivo 2014/2015 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO 

NOME: _______________________________________ Nº: ___  Ano/Turma: _____ 

Data de Nascimento: ____/____/_______   Idade: _______ 

Morada: _________________________________________________________ 

Telefone: ______________ / _______________ 

Nome do Pai: ___________________________________________ Idade: _________ 

Profissão: ______________________ Habilitações literárias: ___________________ 

Nome da Mãe: _________________________________________ Idade: __________ 

Profissão: ______________________ Habilitações literárias: ___________________ 

Número de Irmãos: ______________ Idade(s): _______________________________ 

Composição do agregado familiar: ________________________________________ 

Vês bem?  Sim      Não    Ouves bem?   Sim       Não  

Outros Problemas de saúde:  Não     Sim _______________________________ 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome: _______________________________________________________________ 

Grau de Parentesco: ______________________   Idade: ___________ 

Profissão: ______________________  Habilitações literárias: ___________________ 

Morada: ______________________________________________________________ 

Telefone: ______________ / _______________ 

VIDA ESCOLAR 

Escola frequentada no ano anterior: ________________________________________ 

Turma do ano anterior: ______________________ 

Disciplinas preferidas? ___________________________________________________ 

Disciplinas com classificação negativa? _____________________________________ 

Apoio educativo? Não     Sim   

Nº de repetências ao longo do percurso escolar? _______ Em que anos? ________ 



Grau de ensino a atingir?  12º      Curso superior ______________________ 

Tempo de deslocação casa / escola (em minutos):         

 até 10   entre 10 e 20        entre 20 e 30         mais de 30 

Meio de deslocação:  a pé         de carro      de autocarro       de 

bicicleta     outro _________ 

ESTUDO 

Horário de estudo: Sim      Não  

Tempo médio de estudo / dia:  

 2 h     4 h     antes dos testes     outro ___________________________ 

Local de estudo:  em casa   na escola  em casa de amigos    

 outro ______________________________ 

Como gostas mais de estudar?  sozinho   em grupo 

Apoio ao estudo: Sim      Não  

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

 televisão    ler    computador        

 desporto  _______________________   outros  ______________________ 

 

 

 


