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

7º 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) – Eu acho que este assunto é interessante por causa que… fala da nossa rotina e … e 

a gente consegue dizer as coisas sobre a nossa vida diária. E acho que a gente não devíamos 

ter tantas aulas durante a semana por causa que é cansativo e… e assim não conseguimos 

organizar o nosso tempo. 

PROFESSORA – E a nível das actividades? Consegues gerir o teu tempo para as realizar? Achas 

que tens falta de algum tempo durante a semana ou não? 

ALUNO A) – Sim, mais ou menos, quando… depende dos dias. Quando tenho o dia todo de 

aulas, não tenho tempo para nada, mas quando tenho as tardes livres, tenho tempo para tudo, 

consigo organizar o meu tempo. 

ALUNA B) – Eu acho que temos muito tempo de aulas, devíamos ter menos para conseguirmos 

fazer mais aquilo o que gostamos, mas dá sempre tempo para fazer os trabalhos de casa e 

para fazer um bocados das coisas que gostamos. 

ALUNO C) – Também acho que temos muitas horas de escola… Mas também acho que 

podemos fazer o que queremos e podemos fazer os trabalhos de casa e essas cenas. E acho 

que é bom fazer este trabalho. 

PROFESSORA – E achas que necessitas de tempo para mais alguma actividade ou não? 

ALUNO C) – Não falta tempo nenhum (risos). 

ALUNO D) – Acho que nós temos… muito tempo de aulas principalmente à Terça-feira que só 

saímos às cinco e cinco… Nós saímos às cinco e cinco… Acho que as aulas mais cansativas, 

Português e Matemática… devíamos ter só quarenta e cinco minutos. Em algumas disciplinas 

temos bastantes TPC’s. Devíamos ter menos… alguns. Mas de resto acho que tenho tempo 

para tudo o que quero e quando chego a casa faço logo os TPC’s e depois tenho tempo para as 

actividades que quero fazer. 

PROFESSORA – No fim de semana também? 

ALUNO D) – Sim. 

ALUNO E) – Eu esta semana “tenho-me”  dedicado mais ao Surf. Os trabalhos de casa é 

sempre… normalmente é sempre para último. Mesmo que seja importante vai para último, 



mas… o tempo de escola acho razoável… para ainda ir fazer qualquer coisa. Dá tempo 

suficiente. Há sempre uma tarde livre para todas as turmas, nós temos duas. Por isso fazes o 

que quiseres. Vais para casa… Fazes o que quiseres. 

PROFESSORA – E no fim de semana? Consegues gerir bem o teu tempo ou precisas de mais 

tempo para alguma actividade? 

ALUNO E) – Sábado é sempre… para dormir ou estar em casa ou para fazer qualquer coisa. 

Agora… Domingo mais para a noite é que vou ver se tenho trabalhos de casa ou uma coisa 

dessas. 

PROFESSORA – Obrigada pela vossa colaboração. 

 

 


