Requerimento do serviço de aconselhamento aos alunos
Dados do aluno
Língua estrangeira ou
a sua romanização

Nome Chinês
BIR

Documento de
identificação
Escola que
frequenta

/

Data de
nascimento

/

Ano(aaaa)

Mês(mm)

Sexo

Nºdo
cartão de
estudante

Ano de
esc.

Local de
nascimento

Dia(dd)

M
F

Número

Outro (especifique)

Morada

Macau

China continental

Outro (especifique)

Telefone

Problemas do aluno：(Consulte a “Listagem de avaliação inicial dos problemas do aluno”)
Problemas de saúde
Problemas referentes
à escola
Problemas de adaptação
ao crescimento
Problemas familiares
Problemas referentes
aos companheiros
Problemas de
comportamento
Problemas emocionais
Problemas referentes
ao sexo
Outros problemas
(especifique)

H-1

H-2

H-3

H-4

H-5

H-6

H-7

H-8

H-9

H-10

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

F-10

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

SR-1

SR-2

SR-3

SR-4

SR-5

SR-6

F-11

F-12

Há quanto tempo existe o problema do aluno

Dados do requerente
No de telefone

Nome
Pais

Relação com
o aluno

Data

Professor

Indique o horário
de contacto com
o assistente social

Outro (especifique)

/
Ano(aaaa)

/
Mês(mm)

Dia(dd)

Assinatura do requerente

Reservado à DSEJ
Assinatura do
assistente social escolar
Data do recebimento
do presente requerimento
É necessário abrir
um processo
Data da abertura
do processo
Data do primeiro
contacto com o aluno
DSEJ-B20

Obs.

Sim

Não

20050316

Requerimento do serviço de aconselhamento aos alunos
Listagem de avaliação inicial dos problemas do aluno
H-1 Problemas de visão

P-1 É influenciado por más companhias

H-2 Problemas de audição

Problemas
referentes
aos
companheiros

H-3 Problemas da fala
H-4 Deficiente físico
Problemas
de Saúde

H-5 Sofre de doença

As formas de relacionamento não são suficientes
nem adequadas

P-3 Não tem bom relacionamento com os colegas
P-4

Acompanha frequentemente com amigos ou
colegas que gostam de jogos de fortuna e azar

H-6 Suspeita-se que tenha problema intelectual

P-5 Outro (especifique)

H-7 Suspeita-se que tenha doença mental

B-1

H-8 Suspeita-se que seja autista

B-2

H-9 Suspeita-se que seja hiperactivo

B-3

H-10 Outro (especifique)

B-4

S-1 Insucesso escolar
Problemas
de
comportamento

S-2 Falta de motivação para a aprendizagem
S-3 Faltas frequentes injustificadas
S-4 Ausências frequentes
S-5 Técnicas não adequadas de aprendizagem
Problemas
referentes
à escola

P-2

B-5
B-6
B-7

S-6 Não é harmoniosa a relação entre professor/aluno

Comportamento intimidador ou violento junto de
pessoas e bens
Suspeita-se que participa em actividades de
gangue ou seitas
Tem comportamentos viciantes (Ex: tabagismo,
alcoolismo, jogo de fortuna e azar ou droga)
Tem comportamentos criminosos (Ex: roubos,
possui ou trafica droga)
Frequentemente regressa a casa a altas horas da
madrugada, desaparecimento ou abandono de
casa, pernoita frequentemente fora de casa
Frequenta ou trabalha em estabelecimentos
impróprios para a sua idade
Está viciado nos jogos “on-line” ou “ICQ” na
“internet”

B-8 Tem comportamentos religiosos estranhos

É indisciplinado nas aulas (Ex: maltrata os fracos e
S-7 os mais novos, grita nas aulas, é hiperactivo ou
deseja atrair a atenção dos outros, etc.)
Não cumpre a disciplina escolar (Ex: diz palavrões,

B-10 Outro (especifique)

S-8

E-1 Ameaça ou tenciona suicidar-se

B-9 Mente frequentemente

falsifica a assinatura dos pais, chega frequentemente
atrasado, fuma, comete fraudes nos testes e exames,
não faz os trabalhos de casa, etc.)

Suspeita-se que tenha deficiência especial na
S-9
aprendizagem
S-10 Outro (especifique)
D-1 Reconhecimento do papel do sexo
Desenvolvimento
da
própria
Problemas
D-2
(autoconfiança, auto-afirmação)
de
adaptação D-3 Adaptação ao novo ambiente
ao
crescimento D-4 É cínico, recusando a ajuda dos outros

imagem

D-5 Outro (especifique)
F-1 Não é harmoniosa a relação entre irmãos
F-2 Não é harmoniosa a relação com os pais
F-3 Não é harmoniosa a relação entre pai e mãe
Problemas de educação familiar (Ex: falta de
F-4 educação por parte dos adultos, os pais têm falta
de conhecimentos de como educar os filhos)

E-2 Fere-se
E-3 Repressão e retroacção dos comportamentos
Problemas
emocionais

Não consegue lidar com a ansiedade (Ex: face a
exames ou perigos etc.)
Emoção instável e depressão (Ex: tristeza,
E-5 irritabilidade, perda de controlo emocional ou
arrebatamento etc.)
E-4

E-6 Outro (especifique)
SR-1 Dúvida sexual
SR-2

Suspeita-se que é homossexual / é confuso na
tendência sexual

Problemas SR-3 Namoro / convívio com o outro sexo
referentes
SR-4 Abuso / assédio sexual
ao sexo
Actividade sexual antes do casamento / tem vários
SR-5
parceiros sexuais / mãe solteira
SR-6 Outro (especifique)

F-5 Problemas de residência
Problemas
Familiares

F-6 Dificuldades económicas
F-7 Perda de familiares
F-8 Problemas de casamento dos pais
F-9

Comportamentos viciantes do(a) pai/mãe (Ex:
álcool, jogo de fortuna e azar ou droga)

F-10 Violência familiar
F-11

Suspeita-se ou foi confirmado que foi maltratado
pelos pais

F-12 Outro (especifique)

DSEJ-B20
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