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PERGUNTAS SOBRE O ALUNO (A) AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEL: 
 

O aluno (a) tem problemas de comportamento na escola? Que tipo de problema? 

R: __________________________________________________________________ 

 

É agressivo com colegas da vizinhança, da escola, familiares ou outros?   

R:  

Pela manhã, após acordar, toma o lanche (café da manhã) todos os dias? 

R:  

Tem uma refeição equilibrada / almoço todos os dias (come legumes, verduras 

carne, arroz, feijão e etc.) ? 

R: 

Evita alimentos embutidos (salsicha, salames e etc.) em seu dia a dia, assim como 

biscoitos recheados, pizza, frituras, salgadinhos tipo Chip´s e refrigerante? 

R: 

 

Possui acesso a internet em casa?  Se sim, em qual ambiente da casa ele costuma 
acessar a rede? (sala ou quarto por exemplo) . 
R:  
 

 

Como está a MÉDIA ESCOLAR DO ALUNO (A) ?  
R: _________________________________________________________________  
 
 

 
Data: ______/_______/2018.  

 
Assinatura do papai ou da mamãe: __________________________________ 

Numere abaixo conforme o desempenho de seu filho (a) em seu dia a dia. 
(1) BOM   (2) SATISFATÓRIO  (3) A MELHORAR 

 

 Come frutas, legumes e verduras diariamente. 

 A família evita o consumo de refrigerantes durante a semana? 

 Obedece aos pais e atende as suas orientações no dia a dia. 

 Brinca de forma amistosa com os irmãos e colegas. 

 Arruma seu material escolar após o uso. 

 Bebe água e sucos diariamente? 

 Escova os dentes após as refeições. 

 Segue a orientação dos professores na escola. 

 Faz uso das palavras mágicas: BOM DIA, BOA TARDE, OBRIGADO, COM 
LICENÇA entre outras. 

 Procura ajudar a família no dia a dia organizando: seu quarto, seus  
brinquedos, seu material escolar, tirando o lixo e etc. 

 Mantém uma distância adequada da TV e do computador. 

 Respeita os mais velhos e procura seguir as regras. 

 Sabe esperar sua vez na fila. 

 Vai bem na ESCOLA e participa das AULAS todos os dias. 

 Dormi cedo sem reclamar (21h / 22h). 

 Não insisti quando os pais falam que NÃO PODE. 

 Participa das aulas de TAEKWONDO regularmente. 

 Faz as lições de casa e estuda todo conteúdo dado no dia. 

 Lava as mãos antes das refeições. 

 O ALUNO (A) está motivado em praticar o TAEKWONDO, prestar o Exame de 
Promoção  de Faixa e procurar melhorar sempre? 

 

Recado dos pais ao mestre: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Aluno (a):  
 
 

Idade:  
 

Faixa:  

Onde treina?  


