Encaminhamento de Alunos

Agrupamento de escolas:
________________________________________

Escola
________________________________________

Ano Lectivo: ___/___

1 - Identificação
Nome do aluno: ___________________________________________________________
Data Nasc. ___/___/___

Idade: ________ Género: Fem. ____ Masc. ____

Morada: ___________________________________________ Cód. Postal: ___________
Freguesia: ________________________________ Concelho: ______________________
Contacto: _________ Telemóvel: __________ E-mail: ___________________________
Estabelecimento de ensino: ____________________________ Ano escolar: ________
Contacto da Escola: ______________ E-mail: __________________________________
Director de Turma: ____________________ Contacto: __________________________

2 - Filiação
Filho de: _________________________________________________________________
Contacto telefónico: _________________ E-mail: ______________________________
e de _____________________________________________________________________
Contacto telefónico: _________________ E-mail: ______________________________

Agregado Familiar:
Nome

Parentesco

Data Nasc.

Escolaridade

Profissão

Outras pessoas relevantes para a criança/jovem que não coabitem com o mesmo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3 - Identificação das Problemáticas
3.1. - Problemáticas a Nível Psicoeducacional
Dificuldades da criança/jovem:

Sim

Não

Emocional/Comportamental

___

___

Socialização

___

___

Cognição

___

___

Aprendizagem escolar

___

___

Linguagem

___

___

Desenvolvimento motor

___

___

Sensorial (audição, visão, etc.)

___

___

Outros: ______________________________________________________
Já teve ou tem algum tipo de apoio técnico específico?

Sim ___ Não ___

Qual? ________________________________________________________
O Aluno frequenta actividades extracurriculares?

Sim ___ Não ___

Se sim, qual/quais? _____________________________________________
3.2. Problemáticas a Nível Escolar
Sim

Não

- Insucesso Escolar

___

___

- Absentismo Escolar

___

___

- Abandono Escolar

___

___

- Dificuldade de Aprendizagem

___

___

- Não valorização da Escola/Desmotivação

___

___

- Outra. Qual? _____________________________________________________

3.3. - Problemáticas a Nível Social
Problemas de Natureza Familiar:

Sim

Não

- Dificuldades Económicas

___

___

- Desorganização Familiar/Doméstica

___

___

- Maus tratos entre cônjuges/adultos

___

___

- Maus tratos para com os filhos

___

___

- Negligência em relação aos filhos

___

___(higiene, saúde, etc.)

- Não valorização da escolaridade dos filhos

___

___

- Habitação degradada ou sobrelotada

___

___

- Outras.
Quais? ____________________________________________________________
3.4. Motivo pelo qual a criança/jovem é encaminhada(o)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Observações:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Data: __/__/__
Encaminhamento realizado por: ________________________________________

