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1 Introdução 
 

As sociedades são constituídas por indivíduos, onde cada um possui a sua própria 

identidade, personalidade e estilos de vida bastante diversificados, que resultam de 

diferentes culturas, crenças e valores. É possível observar esta situação em cada turma, 

existindo alunos com diferentes características, que influenciam as suas relações 

interpessoais. 

Segundo Costa et al. (1996), a aquisição de competências pessoais não se deve 

limitar apenas aos conteúdos de natureza académica e intelectual, competindo às 

escolas uma gestão das diferenças individuais dos alunos contribuindo para a integração 

responsável e participativa dos alunos na sociedade. Neste sentido, a escola deve estar 

bem estruturada de modo a conciliar todas as culturas que existem no seu meio escolar. 

Desta forma será possível que todos os alunos se sintam pertencentes à escola para 

conseguirem aprender de forma harmoniosa. A escola deve garantir constantemente a 

inclusão e a diferenciação de todos para conseguir uma educação e uma formação 

efetiva e socialmente mais rica. É fulcral que cada professor garanta a singularidade de 

cada aluno, para mantê-lo ativo nas suas aprendizagens na escola, integrando-o e 

educando-o para a sociedade em que está inserido, de modo a ser um adulto consciente 

e estável.  

A elaboração deste documento está inerente à Área 4 do Estágio Pedagógico, 

com o objetivo de conhecer detalhadamente os alunos do 11º ano da turma SE1 da 

Escola Básica e Secundária de Gama Barros (EBSGB). 

De seguida, apresento os objetivos (gerais e específicos), a metodologia utilizada, 

com referência à população alvo e aos instrumentos que serão utilizados. A ficha de 

turma, que surge no âmbito da direção de turma, será utilizada juntamente com o teste 

sociométrico. Através da recolha desses dados, a turma será caraterizada de forma geral 

e cada aluno em particular. Por fim, como a turma é mais reduzida nas aulas Educação 

Física (EF), será ainda analisado o questionário inicial entregue aos alunos na primeira 

aula. Dessa forma, será possível melhorar a minha intervenção e acompanhamento junto 

dos mesmos ao longo do ano, aplicando estratégias diferenciadas e inclusivas. 

Posteriormente, serão apresentados os resultados dos questionários e do teste 

sociométrico, com uma respetiva análise desses resultados e conclusões. 

Por fim, saliento que será importante partilhar esta informação com os restantes 

docentes do Conselho de Turma. 
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2 Objetivos 
 

2.1 Gerais 

 

 Caraterizar a turma e os seus elementos em diferentes domínios (social/afetivo, 

cognitivo, familiar e desportivo); 

 Conhecer as relações que se estabelecem entre os elementos da turma e qual o 

seu estatuto no grupo; 

 Caraterizar os subgrupos que existem dentro da turma; 

 Ajustar a intervenção, consoante os resultados, nomeadamente no que diz 

respeito à organização dos grupos de trabalho; 

 Procurar uma maior integração/coesão da turma, tentando minimizar as rejeições 

existentes entre os elementos da turma; 

 Apresentar os resultados aos professores da turma, permitindo que todos 

disponham de um instrumento que os auxilie na sua intervenção pedagógica, 

contribuindo para uma individualização do ensino e consequente rentabilização do 

processo de ensino aprendizagem. 

 

2.2 Específicos 

 

 Conhecer o aluno e os seus hábitos de vida no que respeita à higiene, 

alimentação e prática de atividade física e desportiva; 

 Saber quais os alunos mais rejeitados e os alunos preferenciais, tendo em conta o 

nível social, académico e desportivo; 

 Caracterizar o agregado familiar quanto à profissão, habilitações literárias e idade; 

 Caraterizar as relações sociais, cognitivas e competitivas que se estabelecem no 

seio da turma, através da elaboração da matriz sociométrica e do sociograma; 

 Através desta caraterização, criar estratégias para incluir os alunos com maiores 

dificuldades de integração na turma; 

 Definir estratégias de atuação como meio de ajustar a intervenção didático-

pedagógica aos diferentes casos. 
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3 Metodologia 
 

3.1 População-alvo 

 

A turma do 11º SE da EBSGB, é constituída por vinte e dois alunos, com onze 

alunos de ambos os géneros. Os alunos têm idades compreendidas entre os 15 e os 19 

anos, sendo a média de idades de 17. 

Nas aulas de EF estão matriculados apenas quinze alunos, dos quais cinco são 

do género feminino e dez do género masculino.  

 

3.2 Instrumentos 

 

3.2.1 Ficha de turma 

No âmbito da direção de turma os alunos tiveram que preencher uma ficha do 

aluno, Modelo B7 que permite recolher dados, que foram utilizados para preencher a 

ficha de turma (anexo 1). O tratamento dos dados foi efetuado em conjunto com a 

diretora de turma, recolhendo os dados: 

 Pessoais; 

 De saúde; 

 Familiares; 

 Escolares; 

 Ocupação dos tempos livres. 

 
3.2.2 Teste sociométrico 

Um teste sociométrico consiste muito simplesmente em pedir a cada elemento de 

um grupo que indique as pessoas com quem gostaria de se associar em diversas 

situações (Northway & Weld, 1999). 

O teste utilizado foi o aplicado pelos núcleos de estágio anteriores na EBSGB. O 

teste é designado como “Teste Sociométrico 3 critérios – 3 escolhas” e consiste em 

considerar três situações critério, pedindo-se aos alunos que indiquem três colegas com 

quem gostariam de estar por ordem de preferência e outros três com quem não 

gostariam de estar em cada uma das situações (anexo 2): 

  Ida ao cinema (domínio social); 

 Trabalho de grupo na aula (domínio académico); 

 Grupo na aula de Educação Física (domínio desportivo). 

Posteriormente, foi necessário realizar o tratamento dos dados através de um 

programa de sociometria (Sociometrics), e do Microsoft Office Excel. 

Anexos/Anexo%201_Ficha_da_turma.doc
Anexos/Anexo%202%20_Teste%20Sociométrico.docx
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Através da introdução e interpretação dos dados no programa de sociometria, 

foram elaborados gráficos que representam as relações de aceitação e rejeição na turma. 

Assim, é possível detetar as relações de preferência e rejeições presentes na mesma, 

retirando conclusões pertinentes acerca da organização social, académica e desportiva. 

 

3.2.3 Questionário inicial 

Será ainda analisado o questionário que foi distribuído na primeira aula do ano 

letivo pelos alunos que têm EF (anexo 3), com a finalidade de os conhecer melhor sobre 

a sua vida escolar, saúde, higiene, atividade física, desporto, tempos livres, lesões 

desportivas e alimentação.  

 

3.3 Fases da elaboração do estudo (calendarização) 

 

 Numa primeira fase foi necessário aplicar os questionários na primeira aula de EF 

e sua posterior análise. Depois de distribuídos e entregues as fichas dos alunos foi 

necessário recolher os dados dos mesmos e preencher a ficha de turma. Posteriormente, 

foi aplicado o teste sociométrico e sua análise dos resultados, com a elaboração dos 

gráficos de aceitação e rejeição. Por fim, foi necessário preparar a apresentação para 

expor no Conselho de Turma sobre os resultados obtidos. 

 

Tarefa 
Meses 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Questionário inicial 14    

Ficha de Turma  22   

Teste sociométrico   23  

Análise dos dados     

Apresentação em Conselho de Turma    18 
Tabela 1 - Calendarização da Elaboração do Estudo de Turma 

  

Anexos/Anexo%203_Questionário%20inicial.docx
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4 Apresentação dos resultados 
 

4.1 Resultados da ficha de turma  

 

4.1.1 Caraterização Geral 

 Dos vinte e dois alunos que constituem a turma, 14 são de nacionalidade 

Portuguesa, 7 dos PALOP (Países Angolanos de Língua Oficial Portuguesa), e 1 aluno 

de país de leste, mas todos habitam em Portugal há mais de cinco anos. 

 

Gráfico 1 – Nacionalidade 

 

4.1.2 Idade 

O Gráfico apresentado de seguida, representa a idade dos alunos da turma. 

 

 

Gráfico 2 - Idades 

64% 

32% 

4% 

Nacionalidade 

Portuguesa PALOP País de Leste 

18% 

18% 

14% 

45% 

5% 

Idades 

19 anos 18 anos 17 anos 16 anos 15 anos 
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Como pode ser constatado a maioria dos alunos (10) têm 16 anos de idade, 

indicando que nunca perderam nenhum ano de escolaridade, tal como o único aluno que 

até a data de elaboração desta ficha ainda não tinha feito 16 anos. 

 

Gráfico 3 – Retenções 

 

4.1.3 Dados escolares 

O Gráfico seguinte, indica-nos o número de horas dedicadas ao estudo 

diariamente. Sendo possível destacar que apenas um aluno estuda todos os dias. 

 

Gráfico 4 - Número de horas dedicadas ao estudo diário 

Quando questionados sobre as razões que levam os alunos a frequentar a escola 

a maioria (18) respondeu que era para ter um futuro melhor, enquanto 4 responderam 

que frequentam a escola porque obrigam.  

50% 

32% 

18% 

Retenções 

Nunca 1 vez 2 vezes 

5% 

95% 

Número de horas dedicadas ao 
estudo diário 

1 a 3 horas Não estuda diariamente 
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Gráfico 5 - Porque razões frequentam a escola 

Sobre as suas perspetivas para o futuro a maioria dos alunos não tem dúvidas em 

afirmar que pretende ingressar no ensino superior, continuando os estudos, enquanto 

quatro alunos não responderam a esta questão. 

 

Gráfico 6 - Continuação dos estudos 

 

O Quadro seguinte, indica as disciplinas que os alunos afirmam gostar mais e 

menos. 

Disciplinas 

Que gostam mais Que gostam menos 

Matemática 5 Matemática 3 

Educação Física 9 Educação Física 1 

Economia 8 Português 3 

Geografia 1 Geografia 2 

82% 

18% 

Porque razões frequentam a 
escola 

Para ter um futuro melhor Porque obrigam 

82% 

18% 

Continuação dos estudos 

Curso superior Sem resposta 
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Inglês 3 Inglês 3 

Alemão 1 Filosofia 3 

Nenhuma 1 Nenhuma 2 

Tabela 2 - Disciplinas que gostam mais e menos 

Os alunos que indicaram gostar mais de Educação Física foram o André, o Aureo, 

a Catarina, o Edivaldo, a Edmara, o Diogo Barreto, o Hugo, o Rui e o Volodymyr. 

Enquanto, que apenas a aluna Diana referiu que era a disciplina de que gosta menos. 

 

4.1.4 Dados de saúde 

Neste aspeto, existem 19 alunos que afirmam não ter problemas de saúde. 

Contudo, a aluna Diana Marques tem problemas de coração (válvula bicúspide), a aluna 

Catarina Gonçalves alegou ter surtos de asma e o aluno João Bernardo tem alergia. 

Todos eles tomam medicação para prevenir essas situações, pelo que deverei ter 

especial atenção às condições físicas dos alunos durante as aulas. 

Neste contexto, foi necessário perceber os hábitos de “descanso” de todos os 

alunos, com recurso ao número de horas que dormem. 

Média de horas de descanso 

  Durante a semana Ao fim de semana 

< 8 horas 2 0 

> 8 horas 20 22 

Tabela 3 - Média de horas de descanso 

 

4.1.5 Dados familiares 

Inicialmente, foram questionados sobre com quem vivem. Em que apenas 12 

alunos afirmam viver com ambos os pais.  

 

Gráfico 7 - Com quem vivem os alunos 

54% 

14% 

18% 

14% 

Com quem vivem os alunos 

Com ambos os pais Só com a Mãe 

Mãe e Padrasto Pai e Madrasta 
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O Gráfico seguinte, ilustra a média de idades das pessoas com quem vivem os 

alunos. 

 

Gráfico 8 - Média de idades Pais/Padrastos/Madrastas 

De seguida, foi necessário ficar a conhecer o grau de parentesco dos 

Encarregados de Educação (EE). Doze alunos têm como EE as mães, oito os pais e os 

restantes dois têm a madrasta e o padrasto como seus EE. 

 

Gráfico 9 - Grau de Parentesco EE 

A Tabela seguinte, apresenta as habilitações literárias dos Pais/Padrastos e 

Mães/Madrastas dos alunos. A maioria destes, tem como habilitações o 3º ciclo. Este 

dado deve ser considerado com muita atenção porque são muitos alunos que já possuem 

mais estudos do que os Pais, Padrastos e Madrastas. 

45% 

32% 

23% 

Média de Idades dos 
Pais/Padrastos/Madrastas 

30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 

36% 

55% 

4% 5% 

Grau de Parentesco EE 

Pai Mãe Padrasto Madrasta 
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Habilitações 

  Pais/Padrastos Mães/Madrastas Outro(s) E.E. 

1º Ciclo 1     

2º Ciclo   3   

3º Ciclo 12 10 1 

Ensino Secundário 4 5   

Bacharelato 3 1   

Licenciatura 2 1 1 
Tabela 4- Habilitações Pais/Padrastos/Madrastas 

 

4.1.6 Dados da Habitação 

O Gráfico seguinte, indica-nos o local de residência dos alunos. Grande parte dos 

alunos reside na freguesia do Cacém. 

 

 
Gráfico 10 - Zona de Residência 

Desta forma, a maioria dos alunos realiza o trajeto de casa para a escola a pé, 

devido à grande proximidade entres as mesmas, ficando a menos de 1 km de distância. 

Através destes dados é possível afirmar que esses alunos (14) são ativos devido ao 

trajeto que realizam diariamente. 

45% 

14% 

9% 5% 

27% 

Zona de Residência 

Cacém São Marcos Agualva Mira-Sintra Rio de Mouro 
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Gráfico 11 - Meio de transporte 

A maioria dos alunos afirma ter um quarto individual. Contudo, oito alunos dividem 

o quarto com mais alguém. 

 

Gráfico 12 - Quarto Individual 

Por fim, o Gráfico seguinte, ilustra o número de alunos que têm computador e  

internet em casa (20). 

 

Gráfico 13 – Computador e Internet 

64% 

4% 

32% 

Meio de transporte 
habitualmente utilizado na 
deslocação para a escola 

A pé Viatura pais Autocarro 

64% 

36% 

Quarto Individual 

Sim Não 

91% 

9% 

Computador e Internet 

Sim Não 
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4.2 Resultados do teste sociométrico 

 

 Seguidamente, serão apresentados os dados recolhidos no teste sociométrico e 

os seus respetivos gráficos. De salientar que o questionário sociométrico apenas foi 

aplicado a 18 alunos da turma, porque os restantes quatro têm só uma disciplina nesta 

turma, o que poderia invalidar os dados sobre o seu relacionamento com os restantes. 

O teste sociométrico aplicado à turma do 11º ano SE1 apresenta três domínios 

(social, académico e desportivo) como já foi referido anteriormente. Para identificar os 

grupos formados pelas relações estabelecidas em cada domínio foi realizada uma 

pergunta positiva e outra negativa. O primeiro porque apresenta as relações fora do 

espaço de aula, num caracter informal. O segundo porque apresenta as relações em 

espaço formal, num ambiente controlado e com informações referentes a todos os 

professores da turma. O terceiro no que diz respeito à aula de Educação Física. 

 

4.2.1 Domínio Social 

 

Imagem 1 - Pergunta positiva (Domínio Social) 

 

 A Imagem demonstra as relações estabelecidas entre os alunos fora das aulas. 

As setas a negrito, indicam que houve uma escolha mútua entre os alunos.  
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 Desta forma, é possível identificar três grupos na turma. 

1) Aureo, Edivaldo e Hugo; 

2) André, Edith e Sofia; 

3) Bárbara, Catarina e Edmara. 

 

 

Imagem 2 - Pergunta negativa (Domínio Social) 

 

Com a pergunta feita de forma negativa foi possível verificar que os alunos mais 

rejeitados são a Diana, o Diogo Barreto, o Diogo Correia e o João. O que acaba por ser 

confirmado nas Imagens seguintes, através dos gráficos de aceitação e rejeição. É 

possível verificar que os alunos mais aceites são a Bárbara, a Catarina, a Edmara, o Rui 

e o Simão.  

O caso do aluno João Bernardo, é o mais preocupante por ter sido rejeitado por 

cerca de doze colegas. 
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Imagem 3 - Aceitação e Rejeição 

 

Imagem 4 - Indicações Positivas e Negativas 
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4.2.2 Domínio Académico 

 

Imagem 5 - Pergunta positiva (Domínio Académico) 

 

 Neste domínio foi identificado novamente os três grupos existentes. Os mesmos 

alunos voltaram a escolher mutuamente os mesmos colegas para trabalhar na sala de 

aula. Tal como na questão anterior, voltou-se a verificar que os alunos Simão e 

Volodymyr se escolheram mutuamente, à semelhança do que aconteceu com a Bárbara 

e a Jéssica, e com o Simão e a Edmara. 
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Imagem 6 - Pergunta negativa (Domínio Académico) 

 

Na questão realizada de forma negativa, alguns alunos afirmam de forma mútua 

que não escolhiam alguns colegas para trabalhar: 

a) Bárbara e Volodymyr; 

b) João e Volodymyr; 

c) Simão e João; 

d) Diogo Barreto e Simão; 

e) Diogo Correia e Sofia; 

f) Edmara e Rui. 

Através das Imagens seguintes, é fácil perceber que os alunos mais aceites neste 

domínio são o Aureo, a Catarina e a Edmara, enquanto os alunos Diogo Barreto, Diogo 

Correia e João são rejeitados. Contudo, os alunos Catarina e Simão apresentam dados 

controversos sendo escolhidos de forma positiva e negativa por um grande número de 

colegas. 
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Imagem 7 - Aceitação e Rejeição 

 

Imagem 8 - Indicações Positivas e Negativas 
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4.2.3 Domínio Desportivo 

 

Imagem 9 - Pergunta positiva (Domínio Desportivo) 

 

Neste domínio e quando questionados sobre quem escolhiam para fazer parte do 

seu grupo os resultados foram quase idênticos às duas questões anteriores. Continua-se 

a verificar as mesmas escolhas mútuas entre os mesmos alunos e nesta questão é 

possível verificar uma maior tendência para os alunos escolherem colegas do mesmo 

género.  



Agrupamento de Escolas D. Maria II 
Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

2012/2013 

23 

 

Imagem 10 - Pergunta negativa (Domínio Desportivo) 

 

 Quando a questão é realizada de forma negativa é possível verificar que alguns 

alunos se rejeitam de forma mútua (Edith e Edivaldo, Edmara e Diana; Diana e João; 

Diogo Correia e Hugo; Aureo e Diogo Correia). 

Nas Imagens seguintes é possível observar que os alunos Bárbara, Catarina, 

Edmara e Simão são aceites pela maioria. Enquanto de forma negativa, os alunos Diana, 

Diogo Barreto, Diogo Correia e João continuam a ser rejeitados. O aluno André foi o 

único a não ser escolhido nenhuma vez de forma negativa. 
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Imagem 11 - Aceitação e Rejeição 

 

Imagem 12 - Indicações Positivas e Negativas 
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4.3 Resultados do questionário inicial 

 

 Como a turma nas aulas de EF é mais reduzida procurei complementar este 

estudo de turma com mais dados que são o resultado de um questionário inicial aplicado 

na primeira aula deste ano letivo. 

 

4.3.1  Higiene no final das aulas 

Inicialmente, e como os alunos já frequentam o secundário achei fundamental 

perceber se os mesmos tinham cuidados com a sua higiene no final das aulas. Onde foi 

possível verificar, que essa preocupação existe mas não em toda a turma. 

 

Gráfico 14 - Higiene após as aulas 

 

4.3.2  Modalidade praticada 

 No que diz respeito à prática de alguma modalidade desportiva a nível federado 

foi possível observar que a aluna Bárbara pratica futsal, o Edivaldo Futebol e o Hugo 

Basquetebol. 

67% 

33% 

Higiene após as aulas 

Sim Não 
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Gráfico 15 - Desporto a nível federado 

  

4.3.3  Participação no Desporto escolar 

 Ao nível das atividades desportivas no contexto escolar a turma possui três alunos 

que praticam Voleibol (André, Diogo Barreto e João). 

 

Gráfico 16 - Desporto Escolar 

 

4.3.4  Exercício físico regular fora da escola 

 O Gráfico seguinte completa os dois anteriores, ilustrando que onze alunos 

realizam exercício físico fora da escola, em que os alunos Aureo, João e Jéssica afirmar 

frequentar um ginásio. 

20% 

80% 

Praticas alguma modalidade 
desportiva a nível federado 

Sim Não 

20% 

80% 

Desporto Escolar 

Sim Não 
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Gráfico 17 - Exercício físico fora da escola 

 

No seguimento da questão anterior foi necessário conhecer o que os alunos 

realizam nos seus tempos livres. 

 

 

Gráfico 18 - Tempos Livres 

 

4.3.5  Lesões 

 O Gráfico seguinte, apresenta o número de alunos que já teve alguma lesão 

desportiva e quais as que aconteceram nas aulas de EF. 

73% 

27% 

Exercício físico fora da escola 

Sim Não 

22% 

11% 
15% 

8% 
11% 

11% 

7% 
7% 

4% 4% 

Tempos Livres 

PC Televisão Saídas à noite 

Convívio amigos Treinos Desporto Estudar 

Passear Ouvir música Explicações 

Video jogos 
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Gráfico 19 - Lesões Desportivas 

 

 Seis alunos afirmaram ter-se lesionado nas aulas de EF. A aluna Bárbara afirmou 

já se ter lesionado numa rótula numa aula de ginástica. Os alunos Catarina e Diogo 

Correia indicaram que já se lesionaram num dedo. O Edivaldo e a Edmara num joelho e a 

Jéssica já partiu um pé e torceu o outro duas vezes, aspetos que devo ter em atenção 

nas aulas.  

 

4.3.6  Alimentação 

Por fim, procurei perceber os hábitos alimentares dos alunos verificando que a 

maioria dos mesmos tem uma alimentação equilibrada. 

 

Alimentação 

  Sim Não Por vezes 

Fruta 11 1 4 

Leite 12   3 

Outros Lacticínios 12 2 1 

Legumes/verduras 7 2 6 

Pão/cereais 11   4 

 

Tabela 5 - Alimentação 

 

 

 

 

43% 

28% 

29% 

Lesões Desporivas 

Sim Na aula de EF Não 
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5 Conclusões gerais e estratégias de intervenção 
 

 De acordo com a Ficha de Turma realço que a maioria dos alunos afirma ter 

computador e acesso à internet em casa., o que não deixa de ser muito benéfico nos dias 

de hoje. 

Quase todos os alunos indicam que frequentam a escola para ter um futuro 

melhor e anseiam por entrar na universidade e concluir um curso superior na área da 

economia.  

Poucos alunos vivem com ambos os pais e são muitos os que já possuem uma 

escolaridade superior às dos mesmos. 

No que diz respeito ao teste Sociométrico, existem alguns casos que são 

necessários realçar. O grupo de alunos constituído pelo André, Edith e Sofia é um grupo 

muito restrito, o que pode ser justificado por serem alunos mais velhos e que já possuem 

algumas retenções. O grupo da Bárbara, Catarina e Edmara torna-se o oposto do anterior 

com uma grande abertura com toda a turma e mantendo um grande número de relações 

com os vários elementos da turma, estando na zona central em todos os Gráficos 

positivos. O grupo do Aureo, Edivaldo e Hugo mantém um grande número de relações 

sobretudo com os colegas do mesmo género. 

Perante estes grupos identificados a estratégia a utilizar na sala de aula passará 

por colocar todos os alunos em interação e cooperação, de forma a promover o sucesso 

em conjunto e criando novas possibilidades de interação. 

Ao longo de todo o teste foi possível verificar que para além dos grupos alguns 

alunos têm uma grande amizade entre si, encolhendo-se sempre de forma mútua: 

a) Simão e Volodymyr; 

b) Jéssica e Bárbara; 

c) Diana e Diogo Correia; 

d) Edmara e Simão. 

Os alunos mais aceites e por sua vez mais populares da turma nos três domínios 

são o Aureo, a Bárbara, a Catarina e a Edmara. 

Os alunos mais rejeitados pelos restantes são a Diana, o Diogo Barreto, o Diogo 

Correia e o João. 

Para os alunos que são rejeitados pelos restantes, sugiro algumas estratégias 

para os incluir no trabalho em grupo na sala de aula. Podem ser dinamizadas atividades 

inclusivas e de cooperação e os mesmos devem ser utilizados para realizar 

demonstrações, realizando um reforço positivo das suas ações perante os restantes 

colegas da turma. 
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O aluno Emílio encontra-se “à parte”, sendo sempre negligenciado nos resultados 

do teste sociométrico, o que pode ser justificado pelo facto de ter poucas disciplinas com 

toda a turma. 

Relativamente à EF, é uma turma que no geral gosta de praticar atividade física, 

embora sejam poucos os que praticam de forma formal (a nível federativo) fora do 

período curricular. 

O nível de prática dos alunos é muito bom em todas as matérias, demonstrando 

mais dificuldades, no Andebol, no Atletismo e Ginástica de solo e aparelhos. 

O comportamento da turma é muito positivo, sendo uma turma respeitadora e 

cumpridora das normas de funcionamento das aulas. O seu gosto pela disciplina é 

fundamental para um maior empenhamento em todas as tarefas propostas na aula. 
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