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Questionário Individual – Plano Curricular de Turma 2020/2021 

 

N.º do Processo: ____________ (a preencher pelo DT) 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) – A preencher pelo(a) encarregado(a) de educação 

Nome: ______________________________________________________________Ano:_____ Turma: _____  N.º: ______ 

Data de nascimento: ____/____/_______ Tel./Telemóvel: ______________ E-mail: _____________________________ 

N.º do CC/Passaporte: _____________________Dígitos CC: _______________  Validade: ______/______/___________  

Morada: _____________________________________________ Código Postal: ________-_________ ________________ 

Freguesia: _______________________ Concelho: ___________________ Naturalidade: __________________________ 

Nacionalidade: _____________________NISS: _____________________ N.º de Utente de Saúde: __________________ 

Nome do Pai: _________________________________________________ Habilitações: ___________________________ 

Nome da Mãe: _________________________________________________Habilitações: ___________________________ 

Data de Nascimento do Pai: _____/_____/_________ NIF do Pai:_________________________ Data de nascimento da 

Mãe: ______/______/_________ NIF da Mãe:________________________ NIF do aluno(a):_______________________ 

 

2 – ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO - A preencher pelo(a) encarregado(a) de educação 

Nome: ____________________________________________________________Grau de Parentesco: ________________ 

N.º do CC/Passaporte/Titulo Residência: ________________Dígitos CC: ___________Validade: _____/_____/_______ 

Morada: _______________________________________________________ Freguesia: ____________________________ 

Código Postal: ______-_______ _______________________________ Habilitações: ______________________________ 

Naturalidade: ______________________ Nacionalidade: ____________________ NIF: ___________________________ 

Telefone - Casa: ____________________Telemóvel: _____________________ Tel. Emprego: _____________________ 

Idade: _____ Profissão: ________________________________ E-mail:_________________________________________  

 

3 – AGREGADO FAMILIAR – A preencher pelo(a) encarregado(a) de educação 

Preencha a seguinte tabela, referente ao seu agregado familiar (pessoas que moram na mesma habitação): 

Grau de Parentesco      

Data Nascimento ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ 

Habilitações      

Profissão/Situação 
Profissional 

     

Naturalidade      

Nacionalidade      
 

N.º de filhos: ___________ N.º de filhos a estudar no Agrupamento de Escolas D. João II: ________________________ 

 

4 – VIDA ESCOLAR – A preencher pelo(a) aluno(a) 

Disciplinas preferidas    

Disciplinas com mais dificuldades    
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4.1 – A preencher pelo(a) Encarregado(a) de Educação 

N.º de retenções: ___________ Em que anos de escolaridade? □2.º □3.º □4.º □5.º □6.º □7.º □8.º □9.º 

O aluno teve algum tipo de apoio (a alguma disciplina e/ou tutoria) no ano letivo anterior? □ Sim □ Não   

Se o(a) aluno(a) usufruiu de apoio, mencione a que disciplina (s) ___________________________________________ 

Beneficiou de apoio da Ação Social Escolar? □ Sim  □ Não    Escalão: ____________________________________ 

Beneficiou de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 06 de julho)        □ Sim  □ Não 

4.2 – A preencher pelo(a) aluno(a) 

Local de Estudo: □ Casa      □ Escola      □ Outro    Qual? _________________________________________________ 

Tens ajuda para estudar em casa?  □ Sim    □ Não   Quem? _______________________________________________ 

Tens computador em casa:   □ Sim     □ Não       Tens ligação à Internet em casa:   □Sim        □ Não 

Gostas de estudar?    □ Sim         □ Não       □ Às vezes 

Transporte para a escola?   □ A pé □ Particular □ Transporte Público  Outro: _________________________ 

Como passas os teus tempos livres?     □ Ler      □ Ver TV       □ Ouvir música       □ Praticar desporto  

□ Atividades Informáticas □ Outros __________________________________________________________________ 

 

5 – SAÚDE – A preencher pelo(a) Encarregado(a) de Educação 
Problemas de saúde: 

□Visuais   □Auditivos   □Motores   □Fala   □ Alergias - Quais: _____________________________________ 

□ Outros. Quais? __________________________________________________________________________ 

Vacinação Atualizada:  □ Sim     □ Não 

 

6 – EXPETATIVAS DE FUTURO – A preencher pelo(a) aluno(a) 
Quando concluíres o 9.º ano, o que pensas fazer? 

□ Curso profissional          □ 10.º ano – Curso Cientifico-Humanístico (prosseguimento de estudos)  

Pensas vir a frequentar a Universidade? □ Sim   □ Não        

Que profissão gostarias de ter? _________________________________________________________________________ 

 

7 – Observações que o(a) aluno(a) e/ou encarregado(a) de educação considerem pertinentes: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ASSINATURAS 

 

________________________________________  ________________________________________ 
    O(A) Aluno(a)                                              O(A) Encarregado(a) de Educação 
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