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

6º ANO 

 

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

vossa ocupação do tempo durante a semana que passou. Gostava de saber a vossa opinião, 

acham que ocuparam bem o vosso tempo, se sentiram falta de algum tempo para 

determinadas actividades ou não. O que é que vocês têm a dizer sobre isso. 

 

ALUNA A) – Eu não tive tempo suficiente para fazer tudo o que queria. Precisava de mais um 

pouco de tempo… 

PROFESSORA – Mas para que tipo de actividades? 

ALUNA A) – Ir mais ao computador…ler… e ir ter com os meus amigos. 

ALUNO B) - Ter mais tempo para brincar, mais tempo para jogar à bola e … mais nada. 

ALUNO C) – Mais tempo para jogar à bola e mais nada. 

ALUNO D) – Mais tempo para brincar…ver televisão e fazer um bocadinho de nada os TPC’s. 

PROFESSORA – Têm muitos trabalhos de casa durante a semana? 

ALUNA A) – Sim. 

ALUNO C) – Sim. 

ALUNO D) – Sim. 

ALUNA E) – Iá, não sei o que diga. 

PROFESSORA – Como é que achas que ocupaste o teu tempo durante a semana? 

ALUNA E) – Pouco… 

PROFESSORA – Então porquê? 

ALUNA E) – Muita escola. 

PROFESSORA – Achas que tens o tempo demasiado ocupado com coisas da escola? É isso? 

ALUNA E) – Sim. 

PROFESSORA – E em relação aos trabalhos de casa, o que é que vocês acham? Acham que têm 

tempo para os fazer ou não? 

ALUNA A) – Eu acho que os Professores “mandam” muitos TPC’s e que nós não temos tempo 

para fazer tudo. 



ALUNO C) – Acho que mandam muitos TPC´s , os professores, e acho que não temos tempo 

suficiente. 

ALUNO B) – Acho que os professores “mandam” muitos TPC’s , não temos tempo para os fazer 

e temos que ter mais tempo para brincar. 

PROFESSORA – Obrigada pela vossa colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 


