
 
 

 

Caro(a) colega: 

 

Pretendemos realizar um trabalho de investigação, no âmbito do estágio pedagógico do 

mestrado do ensino de educação física dos ensinos básico e secundário, que tem por objetivo 

analisar a perceção dos professores acerca da disciplina e da indisciplina em contexto de aula. 

Neste sentido, pedimos a sua colaboração para o preenchimento do presente 

questionário. Importa referir que o questionário é anónimo e os dados serão utilizados apenas 

no âmbito do presente projeto. 

 

 

 

 

PERFIL DOS INQUIRIDOS 
 

A – DADOS PESSOAIS 
 

1 – Sexo:  Masculino   

Feminino   
 
 

2 – Idade:  Até 25 anos   

Entre 26 e 30 anos  

Entre 31 e 35 anos  

Entre 36 e 40 anos  

Entre 41 e 45 anos  

Entre 46 e 50 anos  

Mais de 51 anos  
 
 
3 – Formação Académica: 

Bacharelato    

Licenciatura    

Mestrado (de Bolonha)   

Pós-graduação    

Mestrado (científico)   

Doutoramento   
 
 
  

Questionário aos professores 



B – DADOS PROFISSIONAIS 
 
4 – Tempo de serviço: 

Até 5 anos    

Entre 6 e 15 anos  

Entre 16 e 25 anos  

Mais de 26 anos  
 
5. Tempo de lecionação na Escola Eugénio dos Santos: 
 

Há menos de 3 anos  

Entre 3 e 5 anos  

Entre 5 e 10 anos  

Mais de 10 anos  

 
 
6 – Disciplina(s) que leciona: 

_________________________________________________________________ 
 
 
7 – Ano(s) de escolaridade que leciona: 

5º  

6º  

7º  

8º  

9º  



8 – Indique o grau de gravidade que tem para si cada um dos comportamentos dos 

alunos em contexto de aula, utilizando a escala, através da realização de uma cruz (X). 

 Nada 
Grave 

Pouco 
Grave 

Grave 
Muito 
Grave 

1a 
Conversar com o colega do lado sem autorização do 
professor 

    

2a 
Fazer barulho (com canetas, cadeiras, bolas, etc.) quando 
se pretende silêncio 

    

3a Entrar no espaço de aula a correr     

4a Incentivar os colegas ao mau comportamento     

5a Ameaçar o professor     

6a Não deixar que os colegas ponham dúvidas ao professor     

7a Repetir baixo tudo o que o professor diz     

8a Insultar o professor     

9a 
Interromper o professor com questões fora do assunto da 
aula 

    

10a Circular pelo espaço de aula sem autorização do professor 
    

11a Magoar propositadamente um colega com um objeto     

12a Faltar às aulas sem razão     

13a 
Destruir/estragar material escolar (mesas, vidros material 
desportivo, etc.) 

    

14a Ameaçar um colega.     

15a 
Pedir continuadamente ao professor para repetir por falta 
de atenção 

    

16a Não trabalhar nas aulas     

17a Demonstrar prazer em ser expulso da aula     

18a Rir em situações em que se pretende o silêncio     

19a Dizer “palavrões”     

20a Sujar o chão propositadamente     

21a Agredir fisicamente um professor     

22a Discutir alto com um colega     

23a Contar anedotas ao colega do lado     

24a 
Estar irrequieto (balançar-se continuadamente na cadeira, 
estar sistematicamente aos saltos, etc.)  

    

25a Estudar para outra disciplina     

26a Dormir     

27a Chegar atrasado às aulas     

28a 
Fazer rir os colegas em situações em que se pretende o 
silêncio 

    

29a Jogar “ao galo” ou jogos similares     

30a Não trazer o material escolar necessário     



 
Nada 
Grave 

Pouco 
Grave 

Grave 
Muito 
Grave 

31a Entrar na aula sem pedir autorização     

32a Comer      

33a 
Atirar objetos pelo ar (papéis, canetas, testemunhos de 
atletismo, etc.) 

    

34a Ler jornais ou revistas     

35a Insultar um colega     

36a Recusar-se a obedecer às instruções do professor     

37a Sair da aula sem pedir autorização     

38a Usar o telemóvel sem permissão      

39a Mascar pastilha elástica     

40a Ter uma opinião divergente do professor     

41a 
Dar uma resposta errada a uma questão colocada pelo 
professor 

    

42a 
Ouvir música, com ou sem headphones sem autorização do 
professor 

    

 
 
8.1 – Caso considere que existem outros comportamentos “Graves” que não constam da 

listagem anterior, indique-os: 

 

1-__________________________________________________________________________ 

2-__________________________________________________________________________ 

3-__________________________________________________________________________ 

4-__________________________________________________________________________ 

5-__________________________________________________________________________ 

 

8.2 – Caso considere que existem outros comportamentos “ Muito Graves” que não 

constam da listagem anterior, indique-os: 

 
1-__________________________________________________________________________ 

2-__________________________________________________________________________ 

3-__________________________________________________________________________ 

4-__________________________________________________________________________ 

5-__________________________________________________________________________ 



9- Na sua opinião, o professor é responsável pela disciplina em contexto de aula com 

que frequência? 

Sempre   

Muitas vezes  

Às vezes  

Raramente  

 

10 – Que importância atribui ao Regulamento Interno para a construção da disciplina em 

contexto de aula? 

Fundamental   

Importante   

Pouco importante  

Nada importante  

 
10.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
11 – Considera importante existir envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação 

para a construção da disciplina em contexto de aula? 

Sim  

Não  

 
11.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



Caso tenha respondido “sim” à questão 11 responda, por favor, à questão seguinte. 

11.2 – De que forma considera que se deve realizar esse envolvimento? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
12 – Na sua opinião o professor pode ser responsável pela indisciplina em contexto de 

aula com que frequência? 

Sempre   

Muitas vezes  

Às vezes  

Raramente  

Nunca   

 
12.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
13 – Estabelece com os seus alunos regras de conduta em contexto de aula? 

Sim  

Não  

 
13.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Caso tenha respondido sim à questão 13 responda, por favor, às questões seguintes. 

13.2 – Quando é que estabelece as regras de conduta em contexto de aula? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
13.3 – Como é que estabelece as regras de conduta com os seus alunos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



14 – Indique a frequência com que utiliza cada uma das estratégias em contexto de aula 

para criar um ambiente de disciplina. Para assinalar a sua resposta, destaque a sua 

opção através de uma cruz (X). 

 
Nunca 

Algumas 
vezes 

Com 
frequência 

Muitas 
vezes 

1b 
Advertir o aluno, perante um comportamento 
irregular, alertando-o para a necessidade de 
evitar tal tipo de conduta 

    

2b Dar ordem de saída da aula     

3b 
Dizer, muito claramente, aos alunos como se 
devem comportar 

    

4b 
Conversar com os alunos de forma moralizadora 
perante comportamentos inadequados 

    

5b Repreender o aluno diretamente     

6b 
Repreender, no geral (sem indicar quem é), os 
alunos que se portam mal 

    

7b Ameaçar com um castigo     

8b Mudar os alunos de lugar     

9b 
Olhar fixamente para os alunos que se portam 
mal 

    

10b 
Conversar com os alunos perturbadores no final 
da aula 

    

11b 
Conversar com o diretor de turma sobre os alunos 
perturbadores da aula 

    

12b 
Contactar diretamente os Encarregados de 
Educação 

    

13b Elogiar os alunos com bom comportamento     

14b 
Elogiar o aluno quando melhora o seu 
comportamento 

    

15b Baixar a nota dos alunos quando se portam mal     

16b 
Dizer à turma para ajudar os alunos que se 
portam mal a melhorar o seu comportamento 

    

17b Variar a maneira de ensinar     

18b Dar a entender que quem manda é o professor     

 
14.1 – Caso considere que existem outras estratégias para criar um ambiente de 

disciplina em contexto de aula, indique-as: 

1-__________________________________________________________________________ 

2-__________________________________________________________________________ 

3-__________________________________________________________________________ 

4-__________________________________________________________________________ 

5-__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 


