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Inquérito 

 

1. Identificação do Aluno 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Nº__________ Ano: ___________ Turma: ___________ 

Data de Nascimento: _______/_______/_______ Idade: ___________ Sexo: _______________ 

Naturalidade: __________________________ Nacionalidade: __________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Código Postal_____________ - _________ Localidade: ________________________________ 

Telefone: ___________________________ Telemóvel: ________________________________ 

Endereço Electrónico (E-mail): ____________________________________________________ 

 

Nome do Pai: ______________________________________________ Idade: _____________ 

Profissão: _____________________________________Hab. Literárias____________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Código Postal: _________-_______ Telefone: ________________ Telemóvel: ______________ 

Local de Trabalho: ______________________________________________________________ 

 

Nome do Mãe: ______________________________________________ Idade: ____________ 

Profissão: _____________________________________Hab. Literárias____________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Código Postal: _________-_______ Telefone: ________________ Telemóvel: ______________ 

Local de Trabalho: ______________________________________________________________ 

 

 

Este questionário serve apenas para a elaboração do dossier de estágio, 
salvaguardando a identidade de cada um.   

 



Divorciados Casados Separados Outros ____________________ 

2. Encarregado de Educação 

 

Nome Completo: _______________________________________________________________ 

Idade: _________________________ Grau de Parentesco: _____________________________ 

Profissão: ___________________________ Hab. Literárias: ____________________________ 

 Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: _________-_______ Telefone: ________________ Telemóvel: ______________ 

 

3. Agregado Familiar 

 

Com quem vives? _____________________________________Nº de Irmãos_______________ 

 

Numero de Pessoas que vivem contigo: ______________________________ 

 

Situação conjugal dos pais: 

 

 

 

 

 4. A Escola 

 

Gostas de frequentar a escola? ____________Porquê? ________________________________ 

Qual foi a última escola que frequentaste? __________________________________________ 

Já reprovaste de ano? _________________ Se sim, em que anos? _______________________ 

Motivo: ______________________________________________________________________ 

Disciplina favorita até chegar ao Ensino Secundário: ___________________________________ 

Disciplina que menos gostas até chegar ao Ensino Secundário: __________________________ 

Já no Ensino Secundário, disciplina favorita__________________________________________  

Disciplina que menos gostas_____________________________________________________ 

Gostas da tua escola? Sim__________________________ Não__________________________ 

Porque? ______________________________________________________________________ 

O que faz falta, na tua escola para que tu e os teus amigos ocupem melhor os tempos livres? 

________________________________________________________________________ 

Quais as condições para aprenderes melhor? ________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Quais são os aspectos positivos e negativos da tua Escola? _____________________________  



Quarto Sala Cozinha Escritório Outros   _________________ 

Sozinho Acompanhado Por quem? __________________________ 

Influência de amigos Influência de família  

Influência dos meios de Comunicação  

Iniciativa própria 

Proximidade de cursos de artes em escolas superiores 

Outras. Qual? _____________________________________________________________ 

Por achares mais fácil 

Proximidade de cursos de artes em escolas superiores 

Por não ter matemática 

_____________________________________________________________________________  

Que clube (s) gostarias que existisse (m) na tua Escola? ________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

Onde costumas estudar? 

 

 

 

Como costumas estudar? 

 

 

 

 

Quanto tempo diariamente? Cerca de                    minutos. Cerca  de                   hora(s). 

 

O que te levou a escolher neste secundário o curso de Artes Visuais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

No futuro que profissão desejarias ter? _____________________________________________ 

 

5- As TIC  

 

Costumas utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação? ___________________  

Tens computador no quarto? _____________________________________________________  

Que equipamento informático tens em casa? ________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

O teu computador está ligado à Internet? ___________________________________________  

Como é feita a ligação à Internet em tua casa? _______________________________________  

O que é que mais gostas de fazer quando estás no computador? ________________________  



Rural Urbano 

 

Não Sim 

Quantas horas, por semana, passas no computador? __________________________________  

O que é que fazes na maior parte do tempo? ________________________________________  

O que é que costumas fazer quando estás na Internet? ________________________________  

Os teus pais também usam o computador em casa? __________________________________  

E a Internet? _________________________________________________________________  

Tens:          IPod                  MP3 

  

6- Deslocações 

 

Moras num meio:  

 

 

Qual é o meio de transporte que utilizas? ___________________________________________ 

 

Quanto tempo demoras a chegar à escola? __________________________________________ 

 

7- Saúde  

 

Tens problemas de saúde?                                            Que tipo de problema?_________________ 

 

         Falta de apetite             Visão            Audição         Outros. Quais?_____________________  

 

8- Hábitos do quotidiano 

 

Costumas tomar o pequeno-almoço? ________O que comes? __________________________ 

Onde costumas almoçar? ____________________Quantas refeições fazes por dia? _______ 

A que horas te costumas deitar? ___________Quantas horas dormes por noite? ___________ 

Tens televisão no quarto? __________ Fumas? __________Se sim, o quê? ________________ 

Consomes bebidas alcoólicas? ______________________Se sim, qual(ais)?________________ 

 

9- Ocupação de Tempos de livres 

 

Quantas horas por dia costumas ter de tempo livre? __________________________________ 

Qual é o teu grupo/ cantor favorito? _______________________________________________ 



Estudos Sexo 

Vida social Futuro 

Os teus problemas pessoais 

Outros. Qual (ais)? ____________________ 

 

O que mais gostas de fazer no teu tempo livre? 

 

 
Nunca 

Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Ouvir música     

Praticar desporto     

Ver televisão     

Ler     

Conversar com os amigos      

Ajudar os pais     

Ir ao cinema     

Namorar     

Computador     

Passear      

Outra forma. Qual? _______________     

 

 

10- Caracterização socio-afectiva 

  
Conversas com os teus pais sobre: 

 

 

 

Qual é a atitude dos teus pais perante o teu sucesso/insucesso escolar? 

 

 

 

Atitude de: Nos resultados positivos Nos resultados negativos 
Alegria   

Apoio   

Indiferença   

Advertência   

Agressão   

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

 



Escola Secundária de Amato Lusitano 
2011/2012 

 

 

 

Nome: __________________________________________________________Nº_________ 

 

 

 

 

 

 

A- Colegas 

1- Se tiveres que realizar um trabalho, que colegas escolherias para trabalhar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2- Com que não gostarias de trabalhar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3- Se, no próximo ano, mudasse de turma, qual dos teus colegas gostarias que fosse contigo? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4- E que não gostarias que fosse? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

5- Durante os feriados das aulas quais actividades que preferes realizar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

6- Indica os colegas com quem mais gostarias de realizar essas actividades? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Na resposta às seguintes perguntas deves escolher, apenas, 
pessoas da turma. 

 



7- E com quem não gostarias de realizar essas actividades? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

B- Professores 

1- Indica três qualidades que aprecias num professor. 

____Simpático 

____Sabe dialogar 

____Explica bem a matéria 

____Autoridade 

____Tem boa relação com os alunos 

____Não falta 

____Presta atenção aos problemas dos alunos 

____Sabe Muito 

____Amizade 

____Compreensão 

 

2- Indica três qualidades que o professor deve evitar. 

____Antipatia 

____Indiferença 

____Autoritário 

____segue sempre o livro 

____Injustiça 

____Sabe aplicar um bom castigo 

____Incompreensão 

 

C- Disciplinas 

Coloca por ordem (de 1 a 8) as disciplinas que mais preferes: 

Exemplo: 1- Disciplina preferida 

                  8- Disciplina menos preferida 

 

____Português 

____Desenho A 

____Educação Física 

____Língua Estrangeira 

____Geometria Descritiva A 

____Matemática 



____Filosofia 

____Historia da Cultura e das Artes 

4- Das disciplinas que menos preferes, assinala o motivo: 

____Não gosta das aulas 

____Não gosta do professor 

____Não compreende a matéria 

____Não me interessa a matéria 

____Não compreende o que o professor diz 

 

C- Como te vês? 

1- Indica três qualidades que reconheces em ti. 

____atento 

____responsável 

____compreensivo 

____cooperante 

____organizado 

____calmo 

____honesto 

 

2- Indica três defeitos que reconheces em ti. 

____desorganizado 

____distraído 

____agressivo 

____nervoso 

____tímido 

____preguiçoso 

____egoísta 

____perturbador 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

 

 


