
BALANÇO DA OCUPAÇÃO DO TEMPO DURANTE A SEMANA DE PREENCHIMENTO DA GRELHA - 

2º ANO 

 

PROFESSORA – Então muito obrigada a todos… A pergunta que eu vou fazer é a mais fácil de 

todas. É se vocês gostam de andar na escola e porquê? 

ALUNO A) – Eu gosto. 

PROFESSORA – Porquê? 

ALUNO A) – Porque aprendemos. 

ALUNO B) – Eu gosto de andar na escola porque aprendemos muitas coisas engraçadas. 

PROFESSORA – Que coisas engraçadas é que aprendes? 

ALUNO B) – A ler, a… a escrever,… muitas coisas. 

ALUNO C) – Eu gosto da escola porque brincamos, aprendemos, fazemos muitas coisas. 

PROFESSORA – E em relação aos trabalhos de casa? Gostam de fazer? Não gostam? Têm 

muitos trabalhos de casa para fazer? E em que altura do dia costumam fazer? 

ALUNO A) – Eu costumo fazer à tarde… e gosto, gosto. 

PROFESSORA – Porquê? 

ALUNA A) – Por causa que são interessantes. 

ALUNA B) – Eu também gosto muito dos trabalhos de casa, ajuda-nos a perceber melhor a 

matéria que demos. 

PROFESSORA – E em que altura do dia costumas fazer? 

ALUNO B) – À tarde. Quando chego a casa às cinco horas. 

ALUNO C) – Eu gosto dos trabalhos de casa porque podemos entender melhor a matéria e eu 

faço às quatro horas… os trabalhos de casa. 

ALUNO D) – Eu gosto dos trabalhos de casa porque relembramos a matéria que aprendemos 

na escola e aprende-se mais. E… e costumo fazer… ou quando chego a casa às quatros horas 

ou às cinco ou… ou então a seguir ao jantar. 

ALUNO E) – Eu gosto dos trabalhos de casa porque faz nós mais aprendermos e … e faço… à 

tarde. Não antes das três horas. 

PROFESSORA – Como é que vocês ocupam o vosso tempo quando têm tempo livre? 

ALUNO A) – Brincamos, fazemos trabalhos… 

PROFESSORA – Brincam com o quê? 



ALUNA A) – Brincamos com os amigos ou com as bonecas. 

ALUNO B) – Eu no tempo livre, jogo futebol, brinco com aquele menino ali que é o meu primo, 

fazemos muitas coisas juntos. 

PROFESSORA – E no fim-de-semana? 

ALUNO B)- Ao fim de semana, quando acabo de almoçar vou para a natação e depois quando 

volto, às vezes brinco sozinho ou vejo televisão. 

ALUNO C) – Eu ocupo os meus tempos livres a brincar com os meus amigos e… e… e costumo… 

a brincar aos… aos cavalos e… e brincar nos postes. 

ALUNO D) – Qual era a pergunta? 

PROFESSORA – É sobre os tempos livres. 

ALUNO D) – Eu nos tempos livres brinco com os meus amigos e …vejo televisão e jogo 

computador. E ao sábado e ao domingo… Ao sábado tenho viola e Hip Hop e depois… de 

manhã… E depois no domingo de manhã tenho missa e catequese. 

ALUNO E) – Eu nos tempos livres, treino às vezes um bocadinho viola, jogo computador, brinco 

com os meus amigos ou então estudo. 

PROFESSORA – Vocês acham que têm tempo para fazer tudo o que querem ou acham que 

durante a semana ou até mesmo no fim-de-semana, têm falta de algum tempo para fazer 

alguma actividade que vocês gostavam de fazer e que não conseguem porque não têm tempo? 

ALUNA A) – Eu… Eu tenho tempo… pra… eu faço logo os trabalhos de casa na sexta-feira e 

tenho logo tempo para brincar… no sábado e no domingo. 

PROFESSORA – E durante a semana? 

ALUNO A) – Durante a semana também. 

ALUNO B) – Ah… 

PROFESSORA – Achas que precisas de algum tempo durante a semana e durante o fim-de- 

semana para fazer alguma actividade que gostavas de fazer ou achas que não? 

ALUNO B) – Acho que não, acho que não preciso de tempo… de nenhum tempo. 

PROFESSORA – Achas que consegues fazer tudo? 

ALUNO B)- Sim. 

ALUNO C) – Eu também consigo fazer tudo. Ah… consigo… fazer tudo… e também a seguir aos 

trabalhos de casa… também tenho tempo. 

ALUNO D) – Eu durante a semana não tenho muito tempo mas quando chega aos fins-de- 

semana tenho… tempo para fazer todas as actividades que eu quero. 



PROFESSORA – Porque é que não tens tempo durante a semana? 

ALUNO D) – Por causa que sou muito preguiçosa a fazer os trabalhos de casa… 

PROFESSORA – Demoras muito tempo, é? 

ALUNO D) – É. 

ALUNO E) – Eu acho que há muitos dias que não tenho tempo para fazer todas as coisas que 

quero e nem todas as actividades. 

PROFESSORA – Não tens tempo porquê? 

ALUNO E) – Porque tenho… fazer os trabalhos de casa…  e depois no sábado tenho que ir à 

natação… E depois tenho que treinar viola no domingo para depois na segunda feira estar 

bem, quando há música. 

PROFESSORA – Que coisas é que tu gostavas de fazer e que não fazes porque não tens tempo? 

ALUNO E) – Brincar… jogar computador e outras coisas quaisquer. 

PROFESSORA – E em relação a estar com os amigos e com os vossos pais para conversar? 

Acham que têm tempo para isso durante a semana e no fim-de-semana ou não? 

ALUNO A) – Eu acho que tenho tempo… para estar com os amigos e para estar com os nossos 

pais. 

ALUNO B) – Eu também… também acho o que ele disse… também tenho tempo para estar com 

os pais, com os meus amigos… com a minha família… 

ALUNO C) – Eu também tenho… Eu acho que também tenho…Eu acho que também tenho 

tempo para estar com os pais e com os meus amigos. 

ALUNO D) – Eu… Eu para a família não tenho tempo, mas para os pais e para os amigos tenho 

pois a família está em Lisboa. 

ALUNO E) – Eu tenho tempo para estar com os pais e para brincar. 

PROFESSORA – Tens tempo para isso tudo? 

ALUNO E) – Tenho. 

PROFESSORA – Então muito obrigada pela vossa colaboração. 

 

 

 

 

 



 


