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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?
________________________________________
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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) De um triângulo retângulo ABC, sabemos o comprimento da 
    hipotenusa CA c = 5 cm e comprimento do catetos AB a = 3 cm. 
    Qual é o comprimento b do outro cateto BC?

GEOMETRIA
TEOREMA DE PITÁGORAS

2) Os dois catetos de um triângulo retângulo são a = 14 cm e 
b = 48 cm. Calcula a hipotenusa c.

a= 3 cm (cateto)

c=5 cm (hypotenuse)

A

CB

hipotenusa2= cateto12+ cateto 22

c2 = a2 + b2           52 = 32 + b2            52 - 32 = b2

   52-32 = b           5 - 3 = b             b = 2

a= 14 cm

b= 48 cm

c= ?

b=?

A

B C
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ÁLGEBRA
1) Exercício com raiz quadrada. (Potências / expoentes)

2) Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum

MMC:

√16 = 4       4 =
   81 =       82+62 =
   152+72 =    25+ 25=

6

10

5

6

10

5
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20

10

18

30

15

24

40

20

30

50

25

36

60

30

42

70

35

48

80

40 45 50

54 60
15

12

3

15

12

3

30

24
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45

36

9

60

48

12

75

60

15

90

72

18

95

84

21

96

24

109

27 30

MDC:  

16 and 24 → 8

Fatores de 6: 1, 2, 4, 8, 16          Fatores de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12   

28 and 70 →

18 and 30 →
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PROPORÇÃO DIRETA E INVERSA

3) 6 pessoas pagaram 792 € por uma estadia de 
    12 noites num hotel.

4) Um autocarro usa 1,5 L de gasolina a cada 6 km. Quantos litros 
    de gasolina o autocarro usaria numa viagem de 275 km?

5) Um camião percorre uma distância específica em 3 horas 
com a velocidade de 50 quilómetros por hora. Se a velocidade é 
aumentada em 25 quilómetros por hora, qual o tempo levado pelo 
camião para fazer a mesma distância.

6 people →12 nights → 792
15 people → 8 nights → x

6  ·  12 =  792       x=15·8·792 = 1320 € 
15 8 6·12χ

6 km 1.5 L

275 km ? L

Quanto 15 pessoas pagariam por 8 noites?
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6) Resolve cada uma das equações para x

6x2 + 11x - 35 = 0

2x2 - 4x - 2 = 0

2x2 - 64 = 0

2x2 + 8x = 0

EQUAÇÕES QUADRÁTICAS

2·6 2·6 2·6
x= = =

2a
x= a = 6b =11c = -35-b±   b2-4ac 

-11±   112-4·6·(-35) -11±   112-4·6·(-35) -11±   121 + 840

2·6 2·6 2·6 2·2·3 3
= = = = =-11±   961 -11+ 31 20 2·2·5 5
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ESTATÍSTICA E SEÇÃO DE PROBABILIDADE

9 anos 10 anos 

Júlia: 9  |  Maria: 5  |  Ana: 6  |  Raquel: 3  |  Laura: 7 

7 anos 5 anos 5 anos 7 anos 6 anos 

1) Qual é a idade média de Emma e dos seus primos?

2) Qual é o número médio de rebuçados?

3) De um grupo de amigos registou-se o número de irmãos.

Os dados obtidos são os seguintes:

Média aritmética =                                      =      = 7 9+7+5+10+5+7+6    49
7 7

CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO DE DADOS

MÉDIA ARITMÉTICA

MODA

    Irmãos: 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4

Irmãs: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4

1→ IIII            2→ III            3→ II             4→ I
Mo=1

Qual é a moda da sequência?
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4) As próximas tabelas apresentam dados de perfumes 
    vendidos em 2 lojas diferentes durante esta semana.

5) Exercício um
O gráfico de barras a seguir representa o número de alunos da turma do 
John, por cor de cabelo. Completa a tabela com as frequências absolutas 
que correspondem a cada cor de cabelo e responde às perguntas que se 
apresentam:

MEDIANA

DADOS ORGANIZACIONAIS 

Número de perfumes vendidos na loja 1
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

13 26 18 21 24 33 30

Número de perfumes vendidos na loja 1
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

20 19 24 21 36 60 42

13 – 18 – 21 – 24 – 26 – 30 – 33
Mediana=24

0

2

4

6

8

10

12

14

Fr
eq

uê
nc

ia

Loiro                     Ruivo                    Escuro 

Cor do cabelo Frequência

Loiro
Ruivo

Escuro 
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• Que tipo de cabelo é o predominante?

   ________________________________________

• Quantos alunos têm ruivo?

   ________________________________________

• Quantos alunos existem no total?

   ________________________________________

6) Exercício um
Pedimos a 20 pessoas o número médio de dias em que praticam 
desporto por semana e obtivemos as seguintes respostas:

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE DADOS

Número de dias (XI) Frequência absoluta (NI)
0 1
1 2
2 4
3 7
4 1
5 1
6 3
7 1
Total 20
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Faz o gráfico de barras e o diagrama circular 
correspondente e verifica os resultados.

0

1

2

3

4

5

6

7

8
GRÁFICO DE BARRAS

DIAGRAMA CIRCULAR

0 Dias
5%

1 Dia
10%

2 Dias
20%

3 Dias
35%

5 Dias
5%

4 Dias
5%

6 Dias
15%

7 Dias
5%

     0 dias            1 dia           2 dias           3 dias
     4 dias            5 dias        6 dias            7 dias

0 days     1 days      2 days    3 days      4 days     5 days    6 days     7 days  
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Num exame médico a 30 crianças, um dos dados que foram recolhidos foi o 
peso, em quilogramas, de cada um, os resultados obtidos são refletidos na 
tabela a seguir.   

Faz um gráfico de barras e o diagrama circular correspondente 
e verifica os resultados 

Intervalo Média Frequência absoluta
[20, 24) 22 3
[24,28) 26 6
[28,32) 30 10
[32,36) 34 8
[36,40) 38 3
Total 30
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7) Exercício 1: Diagrama em árvore

PROBABILIDADE

1
2

1
2

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

Uma moeda tem nos seus lados um gato e um cão. 
A moeda é lançada duas vezes, calcula:

a) A probabilidade de obter 2 gatos.
b) A probabilidade de obter apenas 1 gato.
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8) Exercício dois: Diagrama de Venn 
40 alunos: 14 numa turma de inglês e 29 numa turma de química. Se 
5 alunos estão nas duas turmas, quantos alunos não estão nas duas 
turmas?

a) Quantos alunos estão em cada turma?

b) Qual é a probabilidade de um aluno escolhido 
aleatoriamente deste grupo só estar a estudar inglês.

Todos os estudantes

Inglês: 14

Química: 29

9

5

24

40 - 9 - 5 - 24 = 2 os alunos não estão em nenhuma classe
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V=Tensão   R=Resistência   I=Corrente  / V=Volts   Ω=Ohms   A=Amperes

FÍSICA

1) Completa os itens que faltam.
ELETRICIDADE - LEI OHM E SÉRIE / CIRCUITOS PARALELOS

R = 3Ω

R1 = 3Ω

Ι = 1Α

Ι = 1Α

V = __V

V =__V

V = 12V

R2 = 3Ω

R2 = 24Ω

I1 I2

R1 = 12Ω

Rtotal =__Ω

I1 =__A

Ιtotal =__A

Ι2 =__A
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• Qual é a posição exata do rosto sorridente? 

• Encontra o Δx

• Qual é a velocidade média do carro?

2) Completa os itens que faltam.

MECÂNICA

x= ___ cm 

Δx= ___ cm 

χ1 χ2

Δx

Distância total = 120 km

Tempo = 3 horas 

Velocidade média = ____ km/h
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3) Desenha as forças. (                     ) 

a)

b)

FORÇAS 
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5) Calcula a força (F) resultante.

4) Circula a resposta correta. 

a)

b)

c)

F1

F

F2

F1
F

F2

F1 F

F2

Qual das alternativas abaixo é a força resultante correta (F) de F1 e F2?

2N

3N

3N

5N

=

=
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6) Completa as forças com as setas  (        e        ) 

7) Calcula a aceleração (a) do carro 

1,000 kg4,000 N 1,000 N

a = ___ms-2 
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GEOGRAFIA
1) Circula a resposta correta

Paris, França
12/08/2020

11a.m.

• É dia ou noite em Paris?

• Qual é a estação do ano em Paris?

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

LONDRES

PARIS

NOVA YORK

CAIRO

ROMA

ATENAS
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3) Escreve os nomes dos 7 continentes no mapa. 

América do Sul, África, Antártica, Europa, Ásia, 
América do Norte, Oceânia

1.

2. 4.

7.

3. 5.

6.
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ELEMENTOS DO INGLÊS

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

T

W S

S

M

F
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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)_______________________         6)_______________________

2)_______________________         7)_______________________

3)_______________________         8)_______________________

4)_______________________         9)_______________________

5)_______________________      10)_______________________
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5) Descreve-te em 100-150 palavras.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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TIC
1) Cria um documento do Word, cria uma tabela e guarda o arquivo.

Segue as etapas para concluir o exercício.

i) Abre o computador

ii) Abre o Microsoft Word

iii) Cria um novo documento
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iv) Define as margens do documento em 4 cm nos dois lados

v) Digita o texto a seguir com todas as modificações

vi)                      Na área de trabalho guarda com o nome do arquivo:                
                              HakunaMatata_OTeuNome

Fonte: Calibri (Body)
Tamanho: 11 ou 12 

Usa o:                       ,            ,                

Centra o teu conteúdo na página:

Hakuna Matata!

Que frase maravilhosa!
Hakuna Matata!

Não há nenhuma mania passageira.
Isso significa que não se preocupe.

Pelo resto dos dias.
É a nossa filosofia sem problemas.

Hakuna Matata!Hakuna Matata!

Por que você não tenta isso?
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2) Excel, usa as referências de célula e cria um gráfico circular 
    (de pizza)

Segue as etapas para concluir o exercício:

i) Abre o Microsoft Excel

ii) Cria um novo livro

iii) Insere os seguintes dados
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iv) Calcula o número total de capas usando as referências de células

v) Cria um gráfico circular (de pizza) usando os dados fornecidos 

Capas

Homem-Aranha          Batman          Superhomem

vi)                   Guarda na área de trabalho com o nome do arquivo:      
                        Superheroi_OTeuNome
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3) A usar a Internet e o Google Maps

i) Encontra o teu país no Google Maps e faz 
uma captura de tela da tua cidade natal

ii)            Guarda a captura de tela na área de trabalho com o nome 
                do arquivo: ATuaCcidadeNatal_OTeuNome
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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

çõ
es

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



38.

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 exercícios da ferramenta de    
    diagnóstico?

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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