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Dicas para a entrevista com os alunos 
e as suas famílias recém chegados

Date _______________

Escola _________________          Ciclo e ano _________________

Nome e Apelido do estudante ____________________

País e data de nascimento ______________________

1. Escolas frequentadas antes de chegar aqui / níveis / nº de anos
_________________________________________

2. A matéria favorita na escola e a que matéria não gosta?
_________________________________________

3. Alguém na tua família te ajuda a estudar?
_________________________________________

4. Os teus professores vão ser muito simpáticos e atenciosos.    
    Conseguias pedir ajuda aos professores se não perceberes algo?

_________________________________________

5. Consideras que aprender o idioma do nosso país como 
    necessidade principal? 

________________________________________

6. Já fizeste amigos desde que chegaste?
________________________________________



7.

7. O que fazes no tempo livre?
________________________________________

8. Em casa, costumas falar o teu idioma nativo ou o idioma 
    do país em que te encontras? 

________________________________________

9. Quantas crianças tens na tua família?
________________________________________

10. Há alguma coisa que tu ou a tua família queiram partilhar 
      com a nova escola?

________________________________________

OBRIGADO/A PELA AJUDA!
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1) Desenha e pinta

GEOMETRIA
LINHAS E ÂNGULOS 

90o (Ângulo certo)

<90o (Ângulo agudo)

360o (Ângulo redondo)

>90o < 180o (Ângulo obtuso)

180o (Ângulo reto)
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2) Resolve as equações lineares simples

Cilindro – Esfera – Cone – Cubo – Pirâmide Hexagonal – Prisma Hexagonal

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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LINHAS E LINHAS RETAS

3) Anota o nome de cada linha (vertical / horizontal /paralela / 
    perpendicular / curva)

Vertical

Paralela



11.

ÁLGEBRA
NÚMEROS
1) Completa o padrão escrevendo os números que faltam

1 2

6 8

13

16

19 20

11

14
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2) Representa os números inteiros nas linhas numéricas

3) Relação entre números diferentes: 
coloca se é maior, menor ou igual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1+3= 4 
7+1=  
10÷5= 
1x4=

9÷3=
8-5=                           
10+4=                                           
5x3=                                                                     

<

________

________

____
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4) Decomposição primária

5) Desenha e pinta a fração necessária

24 40 90

6

3 2 2 2

4

FRAÇÕES

1
5

2
7

4
6

9
12

4
4
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6) Escreve a fração associada a cada imagem

7) Ordena os números decimais do maior para o menor

8) Converte a fração num número decimal

5
7

2.5    0.5    3.3    8.1    6.01    4.9    30.98    12.14    56.32    45.00    15.23 

56.32 > 45.00 >

5
100

7
10

5
7
4
9

50
10

3
5

89
100

1
100

= =

=

=

=

=

=

=

0.05
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FÍSICA
MATERIAIS

SÓLIDA - LÍQUIDO - GÁS

1) Rodeia a resposta correta

2) Faz corresponder os objetos às imagens de acordo com     
     sua densidade molecular

a) >

b) <

c) =

a) >

b) <

c) =
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ENERGIA - FORMAS / TIPOS DE ENERGIA

3) Liga as imagens com o tipo de energia

Mecânico

Elétrico

Luz

Térmico

Som
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CONVERSÃO / TRANSFORMAÇÃO ENERGÉTICA

4) Desenha uma seta para mostrar a conversão de energia     
               ou 

Químico

Luz

Elétrico

Luz

Mecânico

Luz

Mecânica

Química

Calor

Química

Química

Elétrica
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FORÇAS E MOVIMENTO

FONTES DE ELETRICIDADE

5) Desenha as respetivas forças nas imagens

6) Rodeia as imagens que mostram as fontes de eletricidade

1)

3)

5)

2)

4)

6)
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CIRCUITOS ELÉTRICOS

7) Observa os diagramas de cada circuito abaixo.
Em qual dos circuitos é que a (s) lâmpada (s) acenderá(ão)?

1)

3)

2)

4)
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GEOGRAFIA
1) Rodeia a resposta correta

Paris, França
12/08/2020

11a.m.

• É dia ou noite em Paris?

• Como é o clima em Paris?

Inverno Primavera Verão Outono
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2) Associa estes marcos famosos às cidades em que estão    
    localizados:

LONDRES

PARIS

NOVA YORK

CAIRO

ROMA

ATENAS
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1) Completa as palavras cruzadas com os dias da semana

T

W S

S

M

F

ELEMENTOS DO INGLÊS
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2) Forma as questões 

• the sun / to go / around the earth
____________________________?

• how / you / to feel
_____________________________?

• you / to speak / English
_____________________________?

• why / not to like / you / ice-cream
_____________________________?

3) Preenche os verbos nos intervalos

• We ________ the food today (to like)

• I usually __________ English with my friends. (to speak)

• She _________ really nice hair! (to have)

• I _________ very happy to see you! (to be)

Does the sun go around the earth

like
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4) O que vês na fotografia?  
     Escolhe e escreve 5 objetos 

1)_______________________         4)_______________________

2)_______________________         5)_______________________

3)_______________________
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5) Descreve-te em 50 palavras
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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TIC

i) Abre o computador

ii) Abre o Microsoft Word

1) Cria um documento, cria uma tabela e guarda no arquivo
Siga as etapas para concluir o exercício

iii) Cria um novo documento
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iv) Cria esta tabela aplicando estas modificações

Fonte: Calibri (Body)
Tamanho: 11 ou 12 

Use o:                           e               

Centre o conteúdo na página:

Alguns países da EU        Capitais destes países
Itália Roma
Portugal Lisboa
Grécia Atenas
Espanha Madrid
França Paris
Alemanha Berlim
Roménia Bucareste
Eslováquia Bratislava

v)                   Guarde na área de trabalho com nome de arquivo:  
                         Alguns Países da UE

Por que você não tenta isso?
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2) Usa a internet
Completa as informações que faltam ao pesquisar no Google

EUROPE MAP

SPAIN

PORTUGAL

FRANCE

ITALY

AUSTRIA MOLDAVIA

SLOVAKIA

UNITED
KINGDOM

IRELAND

NORWAY
FINLANDSWEDEN

ESTONIA

LITHUANIA

DENMARK
LATVIA

BELGIUM

CZHEK
REPUBLIC

SWITERLAND

SERVIA

CROATIA

SLOVENIA

BOSNIA

THE
NETHERSLANDS

GERMANY POLAND

BELORUSSIA

UKRAINE

ROMANIA

BULGARIA

GREECE

MACEDONIA

ALABNIA

MONTENEGRO KOSOVO

HUNGARY

Qual é a população da 
Suécia?

_________________

Qual é a capital da 
Itália?

_________________

Qual é a bandeira 
da Áustria? 

a)

b)

c)
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3) Cria a tua própria apresentação em Power Point
Segue as etapas para concluir o exercício

i) Abre o Power Point 

ii) Cria uma nova apresentação

iii) Seleciona um dos temas que mais gostas

iv) Adiciona um título e escreve o teu nome como legenda

v)                   Na área de trabalho guarda com o nome de arquivo:     
                         O teu Nome
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COMUNICAÇÃO E COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

Nível avançado Nível intermédio Nível básico
O estudante fica 
focado e completa 
as tarefas num 
espaço de tempo 
razoável.

O estudante fica 
focado com um 
pequeno atraso a 
preencher os itens 
e completa as 
tarefas.

O estudante não 
fica focado nas 
tarefas, atrasa-se a 
preencher os itens 
e a completar as 
tarefas.

O estudante pede 
ajuda e orientação 
sem muito esforço.

O estudante pede 
ajuda e orientação 
com muito esforço.

O estudante não 
pede ajuda e 
orientação por 
conta própria. 

O estudante 
usa a linguagem 
para diferentes 
funções e tem 
competências 
fortes de 
comunicação. 
O estudante 
usa a idioma do 
país em que se 
encontra nalgumas 
situações 
relevantes. 

O estudante usa 
a linguagem para 
diferentes funções 
e tem algumas 
competências 
de comunicação. 
O estudante 
usa a idioma do 
país em que se 
encontra nalgumas 
situações, mas 
nem sempre 
de uma forma 
relevante.

O estudante usa 
a linguagem para 
especificas funções 
e não põe em  
pratica as suas 
competências de 
comunicação. O 
estudante não usa 
a idioma do país em 
que se encontra em 
nenhuma situação.

A
te

nç
ão

In
ic

ia
çã

o
Co

m
un

ic
aç

ão
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Conhece o
regras básicas de
coexistência e
coloca-os em 
prática em todas as 
situações 
(gentileza, “por 
favor e obrigado “,
evita insultos etc.).

Conhece o
regras básicas de
coexistência e
coloca-os em 
prática em todas as 
mas nem sempre 
(gentileza, “por 
favor e obrigado “,
evita insultos etc.).

Conhece o
regras básicas de
coexistência e
coloca-os em 
prática em 
situações limitadas
(gentileza, “por 
favor e obrigado “,
evita insultos etc.).

Re
gr

as
 b

ás
ic

as
 

e 
co

nv
en

1) Observou algum dos seguintes itens enquanto o aluno estava 
    preenchendo o questionário?

O aluno completou o questionário sem esforço, não 
precisou de ajuda

O aluno não pediu ajuda e atrasou-se no preenchimento de uma 
seção ou mais seções

O aluno não pediu ajuda e não preencheu todas as seções do 
questionário

2) Observou algum dos seguintes itens enquanto o aluno estava 
    pediu para preencher informações sobre si mesmo? 

O aluno estava familiarizado com todas as informações 
solicitadas 

O aluno não estava familiarizado com as informações 
solicitadas, mas pediu ajuda 

O aluno não estava familiarizado com as informações solicitadas 
e não pediu ajuda
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3) Você observou algum dos seguintes itens quando se pediu ao 
aluno para completar os exercícios?

O aluno concluiu a maioria dos exercícios sem esforço 

Estudante completou os exercícios com atrasos 

O aluno concluiu alguns dos exercícios com atrasos 
significativos 

4) Qual o idioma que o aluno usou para comunicar com o professor?

Língua nativa 

Idioma do país anfitrião

Inglês 

De outros  ________

5) Observou algum dos seguintes itens enquanto o aluno estava 
a preencher o questionário e os exercácios da ferramenta de 
diagnástico?

O aluno evita o contato visual e parece nervoso

O aluno parece tímido 

O aluno parece confortável 
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Notas do professor: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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