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

5º ANO 

 

PROFESSORA – Desde já quero agradecer a vossa presença aqui para esta conversa  sobre a 

gestão do tempo.  Gostava de saber a vossa opinião sobre a semana que passou. Se tiveram 

tempo fazer todas as actividades que queriam? Se conseguiram fazer os trabalhos de casa? E 

mesmo aqui na escola, acham que aproveitam bem o vosso tempo livre? Qual é a vossa 

opinião sobre este assunto.  

 

ALUNO A) - Sim, eu tive tempo para tudo. Tive tempo para fazer os trabalhos de casa, brincar, 

estudar e estar com a minha família. 

ALUNO B) - “Correu-me” bem, também tive tempo para fazer tudo, para estar com a família, 

para brincar, para estar com os amigos, para fazer os trabalhos de casa, para estudar… 

PROFESSORA – Consegues ter tempo para fazer tudo aquilo que queres durante a semana? 

ALUNO B) -  Sim. 

PROFESSORA – Não achas falta de tempo, não precisas? 

ALUNO B) - Não. 

PROFESSORA – E durante o fim de semana? 

ALUNO B) – Também não. 

ALUNO C) – Eu também consegui fazer tudo o que queria durante a semana. Consegui fazer os 

trabalhos, brincar, brincar com o cão, levar o cão a passear e estar com a minha família e 

consegui fazer tudo. 

PROFESSORA –E  durante a semana quando é que costumas fazer os trabalhos de casa? 

ALUNO C) – Depois… Eu faço os trabalhos de casa depois das aulas quando chego a casa. 

PROFESSORA – Tens tempo para fazer tudo? 

ALUNO C) – Tenho. 

PROFESSORA – E durante o fim de semana tens tempo? Consegues fazer tudo aquilo que 

queres? 

ALUNO C) – Sim e também tenho tempo para estudar que é para a minha mãe não “guerrear” 

comigo (risos). 

ALUNO D) – Eu também tenho tempo para fazer tudo, vou brincar, estudar, estar com os meus 

amigos, fazer os trabalhos de casa… Andar de patins, andar com os meus amigos… 



PROFESSORA – E aqui na escola, quando tens tempo livre, o que é que costumas fazer? 

ALUNO D) – Costumo estar com os meus amigos e umas vezes vou para a Internet… 

PROFESSORA – E em relação aos trabalhos de casa? Consegues fazê-los ou achas que tens 

pouco tempo para realizá-los? 

ALUNO D) – Às vezes consigo fazer, outras não… 

PROFESSORA – Porque é que não consegues fazer? 

ALUNO D) – Às vezes… não sei… 

ALUNO E) – Eu tenho tempo para fazer tudo. Estudo, faço os trabalhos de casa, jogo futebol e 

consigo fazer isso tudo. Brinco com os meus amigos, ando de Skate e tenho tempo para fazer 

isso tudo. 

PROFESSORA – E a nível dos trabalhos de casa, quando tens essas actividades desportivas fora 

da escola, em que altura do dia é que fazes esses trabalhos? 

ALUNO E) – Às vezes faço quando chego a casa… 

PROFESSORA – E tens tempo para fazer isso tudo? 

ALUNO D) – Tenho. 

PROFESSORA – E no fim de semana? 

ALUNO D) – Também. Às vezes quando tenho trabalhos de casa numas disciplinas, por 

exemplo, quando é sexta ou quinta, faço só nos fins de semana. Mas quando tenho tenho logo 

a seguir, por exemplo, tenho Quarta Inglês e depois Quinta Inglês, faço logo quando chego a 

casa, mesmo que seja tarde. 

PROFESSORA – Obrigada pela vossa colaboração. 

 

 

 

 


