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

9º ANO 

 

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

este trabalho. Queria fazer a vocês uma pergunta que tem a ver com o preenchimento da 

grelha durante a semana que passou. Acham que aproveitaram bem o tempo durante a 

semana, acham que poderiam ter aproveitado melhor, precisam de algum tempo para alguma 

actividade e não conseguem fazer o que pretendem? O que acham da vossa ocupação do 

tempo durante a semana. O que têm a dizer sobre esse assunto. 

 

ALUNO A) – Ahh… Eu acho que… tenho… consigo ter a ocupação do tempo e fazer as coisas 

que quero… Só que às vezes há pormenores que faltam e … que às vezes não tenho 

disponibilidade para os fazer. 

PROFESSORA – Quais são esses pormenores? 

ALUNO A) – Por exemplo… às vezes não “tou” muito tempo com a minha família… jogo muito 

tempo computador… vejo muita televisão e …. acho que … acho que… o fundamental é a 

família. E acho que não devia passar assim muito tempo. 

ALUNA B) – Bem eu … ahh… Acho que o tempo que… eu passo é em bocadinho cheio. Por 

causa dos estudos, também por causa dos trabalhos da escola. E também, como faço muito 

desporto, é um bocado complicado depois estarmos um bocado com a família e também vejo 

um bocadinho televisão e computador e essas coisas. Acho … que devíamos ter mais tempo 

para nós próprios porque estamos só a pensar em estudar, estudar e estudar e … é que eu 

acho. 

ALUNA C) – Eu acho que… até aproveito o tempo bem, só que… como… os meus pais chegam 

tarde a casa e quando eles chegam eu já estou cansada, porque estive a estudar e a arrumar as 

coisas, e assim já não tenho tempo para estar com eles… E também gostava de fazer certas 

coisas, como ir ao ginásio, ir passear à praia e assim… só que não consigo. Quando acabo as 

coisas da escola, já é tarde demais para ir fazer essas coisas. 

ALUNA D) – Bem eu acho que o meu tempo é bem passado mas às vezes ficamos sem tempo 

para a gente, porque ou temos as coisas da escola… ou é trabalhos ou é estudar e depois 

quando a gente se apercebe o tempo tem passado. E acho que não aproveitamos ao máximo… 

tipo para estar com a família… para estar com os amigos… 

ALUNA E) – Eu também acho que o meu tempo é bem passado, só que às vezes parece que 

não tenho tempo para mim. É mais para a escola para … “tou” mais tempo na internet a falar 

com os meus amigos e não para mim nem para estar com a família. 

PROFESSORA – Obrigada pela vossa colaboração. 

 



 

  

 

 


