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1. Introdução 

A elaboração deste estudo surge da necessidade de perceber, de forma 

detalhada, as particularidades contextuais, sociais, culturais e psicológicas de cada 

aluno da turma que me foi atribuída.  

Neste sentido, o presente documento é referente à turma do 7º1ª da escola 

básica 2,3 Gaspar Correia do ano letivo 2012/2013, e a meu ver, será uma mais-valia 

para adequar estratégias de ensino corretas, dado que poderei conhecer de forma 

mais aprofundada a turma com que irei trabalhar ao longo de todo o ano. 

Em relação à estrutura do documento, inicialmente apresentarei os objetivos 

gerais e específicos do estudo. Seguidamente, apresentarei a metodologia, a amostra, 

os procedimentos e os instrumentos, descrevendo cada um deles. 

Posteriormente, realizarei uma caracterização geral da turma, apresentando de 

seguida os resultados obtidos através da aplicação dos instrumentos, destacando e 

analisando os de maior pertinência. 

Por fim, delinearei em tom de conclusão, uma pequena reflexão sobre a 

pertinência que o estudo poderá representar na minha intervenção na turma. 

De forma a tornar este estudo uma mais-valia para as aprendizagens dos 

alunos, os dados considerados de maior relevância, aqui tratados, foram alvo de 

apresentação nos conselhos de turma do 1º período. Não obstante, todos os dados 

tratados foram disponibilizados via email a todos os professores da turma, assim como 

será disponibilizado o presente documento. 
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2. Objetivos 

Seguidamente irei apresentar os objetivos gerais e específicos. 

 

2.1. Objetivos gerais 

De acordo com o que está estabelecido no guia de estágio defino o seguinte 

objetivo generalista para o presente documento: 

 Identificar as principais características da turma, destacando as 

particularidades sociais e culturais, psicológicas e de aprendizagem dos 

seus elementos, explicitando as suas implicações para a sua intervenção 

junto da mesma, nomeadamente no âmbito da direção de turma e da 

atividade letiva. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Caracterizar a turma, no que diz respeito ao número de alunos, idade e 

género;  

 Identificar as áreas disciplinares preferidas e as com maior dificuldade; 

 Perceber o contexto familiar dos alunos caracterizando o seu agregado 

familiar; 

 Identificar eventuais problemas de saúde e necessidade educativas 

especiais; 

 Conhecer o percurso escolar dos alunos; 

 Caracterizar sociologicamente a turma, conhecendo as relações 

sócioafetivas que se estabelecem no interior da mesma; 

 Identificar e caracterizar a representação psicológica de cada aluno e da 

turma em geral, nas dimensões académica, social, atlética, física e 

comportamental e ainda a autoestima geral. 
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3. Metodologia 

3.1 Amostra 

A amostra deste estudo é constituída pelos 26 alunos da turma do 7º1ª, da 

escola básica 2,3 Gaspar Correia, da Portela, no ano letivo 2012/2013. 

 

3.2 Procedimentos 

A elaboração deste estudo teve inicio logo nas primeiras aulas da etapa de 

avaliação inicial, e até ao final do 1º período todos os instrumentos foram 

implementados e analisados, tendo sido alvo de apresentação perante o conselho de 

turma. Os procedimentos compreenderam então 4 fases distintas: aplicação dos 

instrumentos, análise dos resultados, apresentação dos mesmos e elaboração de um 

relatório final.  

A primeira fase correspondeu à aplicação da ficha individual criada pelo núcleo 

de estágio, assim como da ficha de caracterização do aluno aplicada pela diretora de 

turma. Seguidamente, foram aplicados os testes sociométricos e de autoconceito. 

Todos os instrumentos foram aplicados no contexto da aula de educação física, assim 

como da aula de ciências físicoquimicas, lecionada pela diretora de turma. 

Na segunda fase, foi realizada uma análise cuidada dos dados recolhidos na 

fase anterior. Posteriormente, na terceira fase, foram realizadas duas apresentações  

dos resultados ao conselho de turma. Numa fase final, foi realizado o presente 

documento. 

 

 

Teste/Questionário Data de aplicação 

Ficha individual do núcleo de estágio 18 setembro 

Ficha de caracterização da EB 2,3 

Gaspar Correia 
Aula de ciências físicoquímicas 

Teste sociométrico 
23 outubro 

Teste de autoconceito 

Tabela 1 - Testes/Questionários aplicados 
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3.3 Instrumentos 

3.3.1 Ficha individual do aluno do núcleo de estágio 2012/2013 

A ficha individual do aluno consiste num documento elaborado pelo núcleo de 

estágio 2012/2013 com base no questionário presente no protocolo de avaliação inicial 

da escola. Este instrumento tem os seguintes objetivos: 

“… questionário com o objetivo de conhecer a forma como os alunos encaram as 

aulas de Educação Física, quais os seus hábitos alimentares e algumas questões 

relacionadas com a prática de atividade física. 

A partir deste questionário o professor reúne informação sobre as motivações 

dos alunos e sobre a melhor forma de intervir junto destes no que diz respeito à 

criação de hábitos de vida saudáveis e da promoção da prática de atividade física.” 

(Protocolo de avaliação inicial 2012/2013) 

Estes dados serão apresentados e analisados ao longo deste documento, de 

forma a contribuir para um estudo de turma mais completo e pertinente. 

 

3.3.2 Ficha de caracterização do aluno da EB 2,3 Gaspar Correia 

Dando seguimento ao trabalho de anos anteriores foi aplicada a ficha de 

caracterização individual do aluno. Esta é um documento utilizado por todos os 

diretores de turma, da escola básica 2,3 Gaspar Correia, idêntico para todas as 

turmas, sendo aplicado a todos os alunos e que permite recolher informações 

relativamente aos estudantes, ao seu agregado familiar e também aos seus 

encarregados de educação. 

Para caracterizar os alunos, a ficha envolve questões relacionadas com o seu 

percurso escolar, hábitos de estudo e benefícios tanto de apoio pedagógico como de 

ação social. Em relação aos encarregados de educação são indicadas as suas 

habilitações literárias e situação profissional. No que diz respeito ao agregado familiar, 

fornece informações pertinentes referentes à sua constituição. 

Estes dados serão apresentados e analisados ao longo deste documento, de 

forma a se compreender melhor cada aluno. 
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3.3.3 Teste sociométrico 

O teste sociométrico tem como principal objetivo ajudar a perceber as relações 

interpessoais e medir as relações afetivas entre os indivíduos que pertencem a um 

mesmo grupo. É um teste que consiste em pedir a um membro de um grupo que 

indique a que elementos se gostaria de associar em determinada situação. 

A aplicação deste teste na turma permite medir as relações afetivas em três 

dimensões diferentes: afetiva, académica/educativa e lúdico/desportiva. Para tal são 

colocadas 3 perguntas, correspondentes a cada uma das dimensões, em que os 

alunos devem escolher três colegas que preferem e três que rejeitam. De seguida é 

apresentado um quadro com as perguntas que foram colocadas e as suas respetivas 

dimensões. 

 

A explicação do tratamento de resultados vai de acordo à explicação dos 

núcleos de estágio de anos anteriores. Neste sentido, os resultados foram tratados de 

acordo com uma matriz sociométrica, que consiste num quadro de dupla entrada, no 

qual cada um dos alunos corresponde a uma linha e uma coluna. Na linha são 

registadas as escolhas/rejeições feitas pelo aluno e na coluna as escolhas/rejeições 

de que foi alvo. Para cada uma dos alunos são colocadas três entradas com cores 

diferentes: amarelo, vermelho e verde, que correspondem, respetivamente, a 1ª, 2ª e 

3ª dimensões. Para cada uma dessas entradas é colocado o número que indica em 

que lugar é que o aluno foi escolhido pelo colega nas diferentes perguntas. Se este 

não for escolhido não é colocado nenhum número. No fim é realizada a contagem do 

número de escolhas feitas pelo aluno, assim como do número de vezes que este foi 

escolhido, para cada uma das perguntas. 

Com base na contagem dos valores totais calcula-se o índice de posição 

sociométrica (IPS). O IPS irá variar entre zero e 20 ou mais. A tabela seguinte ilustra 

como é efetuada a classificação. 

 

Dimensão Critério Questão 

Afetiva 
Positiva Com quem é que gostas mais de estar nos intervalos? 

Negativa Com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos? 

Académica/ 
Educativa 

Positiva 
Se tiveres de fazer um trabalho de grupo quem é que 
escolherias? 

Negativa 
Se tiveres de fazer um trabalho de grupo quem é que não 
escolherias? 

Lúdico 
Desportiva 

Positiva 
Imagina que entras para o desporto escolar. Quem é que 
levarias contigo? 

Negativa Quem é que não levarias contigo? 

Tabela 2 - Questões do teste sociométrico 



 

10 
 

 
 

Com o cálculo do IPS para cada um dos alunos é possível elaborar o 

sociograma, que é constituído por vários círculos que se agrupam do exterior para o 

interior. A cada círculo corresponde um dos cinco intervalos do IPS, sendo que, 

conforme referido, o mais interior representa o IPS mais elevado. Dentro do 

sociograma são colocados os nomes dos alunos da turma, respeitando os seus 

valores de posição sociométrica. Desta forma é mais fácil conseguir interpretar e 

perceber as posições de todos os alunos em relação ao resto da turma. Estes 

sociogramas são feitos para ambas as rejeições e preferências. 

O número de alunos que preferem ou rejeitam cada aluno determina-se 

contando o número de linhas que apresentam registos na coluna de cada aluno. 

 Registam-se estas somas na linha intitulada “número dos que escolhem” ou 

“número dos que rejeitam”. Assim, conseguimos o número de alunos que preferem ou 

rejeitam determinado aluno ou colega. 

É possível ainda fazer o cálculo do número de vezes que cada aluno 

prefere/rejeita, sendo que cada um pode fazer até um total de 9 rejeições/preferências 

(3 perguntas vezes três escolhas diferentes por pergunta). 

O número de alunos diferentes que cada aluno prefere ou rejeita, é 

determinado da seguinte forma: cada aluno pode escolher ou rejeitar 3 a 9 colegas 

(desde 3 alunos, 3 vezes cada um, até a 9 colegas, 1 vez cada um). Isto permite 

perceber se existe uma rejeição muito marcada sobre um (uns) determinado(s) 

colega(s) por parte do aluno. 

No ponto correspondente aos testes sociométricos é realizada uma análise de 

todos os resultados obtidos, de forma a retirar as conclusões mais pertinentes sobre 

os dados alcançados. 

  

índice de Posição Sociométrica 

15 ou + Muito acima da probabilidade; 

10-14 Acima da probabilidade; 

9 Média/probabilidade; 

8-4 Abaixo da probabilidade; 

3 ou - Muito abaixo da probabilidade. 

Tabela 3 - Índice de posição sociométrica 
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3.3.4 Teste de autoconceito 

O teste de autoconceito tem o objetivo de compreender aquilo que os alunos 

pensam de si próprios, aquilo que acham que conseguem fazer e aquilo que gostariam 

de ser/conseguir fazer.  

 No seguimento, o teste de autoconceito aplicado ao 7º1ª contempla cinco tipos 

de competências específicas (académica, social, atlética, física e comportamental) e 

ainda a autoestima geral, num total de 36 questões. A explicação deste teste, assim 

como do tratamento de resultados baseia-se nos trabalhos realizados pelos núcleos 

de estágio anteriores. No seguimento vou passar a explicar as várias dimensões 

analisadas: 

 A competência Académica corresponde ao modo como o aluno se perceciona no 

que respeita ao seu desempenho na escola. 

  A competência Social diz respeito à imagem que o aluno tem da sua 

popularidade e aceitação entre os colegas da turma.  

 A competência Atlética é aquela que se reporta à perceção que o aluno tem 

relativamente às suas capacidades ao nível da prática desportiva ou de 

atividades que impliquem destrezas atléticas. 

  A competência Física diz respeito ao grau de satisfação do aluno com a sua 

aparência física.  

 A competência Comportamental é aquela que reporta à imagem que o aluno 

desenvolve relativamente às suas ações e comportamentos. Ou seja, se o aluno 

se considera, ou não, bem comportado. 

 A autoestima geral está diretamente relacionada com o grau de satisfação que o 

aluno tem para com a sua pessoa em termos gerais e não apenas no domínio de 

uma única competência.  

 

Para se preencher corretamente o teste de autoconceito tem de se selecionar 

uma única resposta para cada uma das 36 questões. Deve-se salientar que não 

existem respostas corretas ou incorretas, sendo que todas são igualmente aceitáveis.  

 

Tabela 4 - Exemplo de questão do teste de autoconceito 

Sou tal e 

qual assim 

Sou um 

bocadinho 

assim 

Exemplo: 

Sou um 

bocadinho 

assim 

Sou tal e 

qual assim 

  Alguns acham 

difícil fazer 

amigos 

e 

Outros acham 

muito fácil fazer 

amigos 

X  
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Ao longo do teste as questões não aparecem de forma aleatórea, seguindo 

antes um padrão bem definido. Nas primeiras seis perguntas as competências 

aparecem de acordo com a seguinte ordem, que se repete até final do teste: (1) 

competência académica, (2) competência social, (3) competência atlética, (4) 

competência física, (5) competência comportamental e (6) autoestima geral. 

A formulação das questões também segue um padrão dado que, das 6 

perguntas de cada competência, 3 estão construidas de forma a que o valor mais alto 

esteja na coluna da esquerda e 3 de modo a que o inverso suceda, estando o valor 

mais baixo nessa coluna. Consegue evitar-se, desta forma, que um aluno que replique 

todas as respostas, selecionando sempre a hipótese da mesma coluna, tenha um 

valor muito elevado numa determinada área. 

Os resultados obtidos nos testes de autoconceito são apresentados em valores 

numéricos que correspondem às médias calculadas para cada uma das competências 

separadamente. Isto ocorre porque um aluno pode ter diferentes representações de 

acordo com as diversas dimensões. No sentido, em que pode apresentar valores 

muito elevados numa dada competência (e.g. física), mas ter valores 

considerávelmente inferiores noutras dimensões (e.g. coportamental). Como tal, torna-

se pertinente estudar cada uma das competências de forma individual. Os intervalos 

de valores, para cada dimensão, podem ser traduzidos de acordo com a escala de 

apreciação apresentada.  

 

  

Escala de Apreciação 

1 – 1,3 Muito Baixo 

1,4 - 1,8 Baixo 

1,9 - 2,3 Médio baixo 

2,4- 2,6 Médio 

2,7 - 3,1 Médio alto 

3,2 - 3,6 Alto 

3,7 - 4 Muito alto 

Tabela 5 - Escala de apreciação da média das competências 
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Para cálculo dos resultados é utilizada uma matriz de resolução onde estão 

indicadas as cotações de cada pergunta. Estas podem variar entre 1 e 4, 

correspondendo cada valor a uma das 4 respostas possíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perguntas Matriz de Resolução 

1 4 3 1 2 

2 1 2 4 3 

3 4 3 1 2 

4 4 3 1 2 

5 1 2 4 3 

6 1 2 4 3 

7 4 3 1 2 

8 4 3 1 2 

9 4 3 1 2 

10 4 3 1 2 

11 4 3 1 2 

12 1 2 4 3 

13 1 2 4 3 

14 1 2 4 3 

15 4 3 1 2 

16 1 2 4 3 

17 4 3 1 2 

18 4 3 1 2 

19 1 2 4 3 

20 4 3 1 2 

21 4 3 1 2 

22 1 2 4 3 

23 1 2 4 3 

24 4 3 1 2 

25 4 3 1 2 

26 1 2 4 3 

27 1 2 4 3 

28 1 2 4 3 

29 1 2 4 3 

30 4 3 1 2 

31 1 2 4 3 

32 4 3 1 2 

33 1 2 4 3 

34 4 3 1 2 

35 4 3 1 2 

36 1 2 4 3 

Tabela 6 - Matriz de resolução do teste de autoconceito 
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Média de Idades: 11,9 Anos 

4. Apresentação e Análise de resultados 

4.1 Constituição e dinâmica da turma 

A turma do 7º1ª é composta por 26 alunos, dos quais 17 são do género 

feminino e 9 do género masculino, com idades compreendidas entre os 10 e os 14 

anos. A média de idades é de cerca 11,9 anos. No gráfico seguinte é possível 

observar a distribuição das idades dos alunos e verificar que apenas 5 elementos da 

turma têm idades fora do que era expectável para uma turma de 7º ano (11 e 12 

anos). Significa portanto, que atendendo ao contexto onde a escola se insere, esta é 

uma turma que apresenta poucos repetentes, sendo caracterizada pela juvialidade dos 

seus constituintes.  

 

 Neste sentido, a turma é muito infantil e grande parte dos alunos tem uma 

reduzida capacidade de concentração, adquirindo com alguma facilidade 

comportamentos fora da tarefa e/ou de desvio. Desde o início das aulas, que a turma 

apresenta dificuldades na criação de rotinas relativas à pontualidade e às tarefas de 

instrução e transição entre exercícios.  

No entanto, em relação à assiduidade, esta é assumida por todos os alunos, 

ainda que em situações pontuais certos alunos faltem ou não realizem a aula de 

Educação Física devido a motivos de força maior. 

No 7º1ª, é possível identificar subgrupos diferenciados, os alunos residem em 

10 freguesias diferentes (Portela, Olivais, Moscavide, Sacavém, Mafra, Bobadela, 

Unhos, Prior Velho, Catujal e Amadora) e provieram de 6 turmas diferentes (6º1ª, 6º3ª, 

6º6ª, 6º7ª, 6º9ª e 7º2ª), como tal o relacionamento nas aulas entre os alunos não é o 

melhor, dado que por diversas ocasiões, determinados alunos apresentaram objeções 

a trabalhar em conjunto. Por diversas vezes, nos períodos de lazer, foram 

Gráfico 1 - Idades dos alunos 
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evidenciados comportamentos de violência física entre alunos da turma. No entanto, 

esta situação tem vindo a melhorar, e penso que com as estratégias adequadas 

conseguirei criar um espirito de união e de entreajuda, entre todos os colegas.  

No que diz respeito às capacidades físicas e habilidades motoras, verifica-se 

uma grande heterogeneidade na turma. Por um lado, um grupo reduzido de alunos 

que demonstra habilidades evoluídas em determinadas matérias mas que no entanto 

não demonstra interesse em melhorar, por outro um grupo de alunos que mesmo que 

não consiga realizar uma habilidade, esforça-se na tentativa de a conseguir, e ainda 

há um grupo de alunos que além de possuir dificuldades na maior parte das matérias, 

não demonstra grande interesse em querer aprender. 

Os intervenientes nos conselhos de turma, para o presente ano letivo – 

2012/2013 - são os seguintes: 

 

Tabela 7 – Intervenientes no Conselho de turma 7º1ª 

  

Disciplinas Professores 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

Raúl Silvério 

Oficina de Expressão Dramática António Valente 

Matemática Carla Santos 

Ciências Físico Químicas Susana Machado 

Ciências Naturais Teresa Maria Sousa 

Educação Física Luís Duarte (Diogo Álvares) 

Educação Visual Lisete Reto 

Geografia Armindo Bule 

História Susana Barros 

Língua Inglesa Maria do Carmo Sousa 

Língua Francesa Paula Martins 

Língua Portuguesa Maria Fátima Pedro 

Educação Moral e Religiosa 
Católica 

João Cardoso 

Diretora de turma 
Susana Machado 

Representantes dos Encarregados de educação 
Sílvia Santos, EE do aluno Nº15, Lucas Caramelo 

Sílvia Pereira EE da aluna Nº17, Margarida Pereira. 

Representantes dos alunos 
Delegada de Turma: Margarida Pereira, Nº 17 
Subdelegada de Turma: Ana Carvalho, Nº 2 
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4.1.1 Caracterização individual dos alunos  

Na tabela seguinte faço uma breve caracterização individual dos alunos, 

focando algumas particularidades, registadas de forma informal, que considero 

pertinentes: 

7º1ª Data de 
Nascimento 

Caracterização 
Nº Nome 

1 
Ana 

Carlota 
25-11-2000 

Aluna responsável, porém pouco empenhada nas tarefas das aulas. 
Pratica ginástica acrobática, mas apresenta dificuldades nos jogos 
desportivos coletivos. Revela alguma maturidade, em relação à 
restante turma.  

2 
Ana 

Carolina 
02-08-2000 

Aluna que se empenha na generalidade das tarefas da aula. Contudo, 
tem uma fraca capacidade de atenção, dispersando com alguma 
facilidade. É um elemento desestabilizador para alguns colegas. 

3 Andrea 02-06-2000 

Aluna pouco empenhada na generalidade das tarefas da aula, à 
exceção das relacionadas com a matéria de voleibol. Revela 
dificuldades de concentração nas tarefas de instrução. Foram 
detetados problema familiares através da reunião do intercalar. 

4 Bárbara 16-07-2000 
Aluna muito conversadora, distraída, mas empenhada nas tarefas das 
aulas. Adquire com alguma facilidade comportamentos inapropriados, 
principalmente na presença do colega Pedro.  

5 
Beatriz 
Matias 

07-11-2000 
Aluna pouco empenhada, distraída e que revela algumas dificuldades 
na generalidade das matérias. Sempre que pode encosta-se e não 
realiza os exercícios. 

6 
Beatriz 
Santos 

07-07-2000 
Aluna pouco empenhada, conversadora e com muitas dificuldades na 
generalidade das matérias. A aluna apresenta excesso de peso, e 
como tal tem algumas dificuldades na generalidade das matérias. 

7 
Diana 
Amaral 

04-01-2000 

Aluna bastante influenciável em termos de comportamento, seguindo 
o exemplo das colegas Andrea e Diana Cunha. No entanto, quando 
está separada das colegas, revela uma boa atitude perante a 
disciplina. É um pouco reservada. 

8 
Diana 
Cunha 

18-06-1998 

Aluna que apresenta dificuldades de concentração. É um elemento de 
distração para os restantes colegas. Por vezes, apresenta 
comportamentos de desafio à autoridade do professor. Contudo, em 
algumas matérias apresenta um bom desempenho motor. No entanto, 
não se dá bem com muitos colegas, logo não tem motivação para as 
aulas. 

9 Fábio 06-09-1999 
Aluno com reduzida capacidade de atenção, sendo conversador. No 
entanto, é empenhado e preocupa-se com o seu desempenho nas 
tarefas.  

10 Gonçalo 17-09-2000 

Aluno que necessita de constante atenção. Apresenta bons 
desempenhos motores, contudo é um elemento de distração para os 
restantes colegas. È bastante conversador, principalmente na 
presença do João Fonseca (andam sempre juntos nos intervalos). 

11 Joana 03-05-2000 
Aluna reservada e atenta. Bastante responsável e atribui importância 
às suas aprendizagens. 

12 João Silva 01-06-2000 
Aluno com fraco desempenho motor. Diz não gostar de desporto. 
Contudo, é mais maturo do que a maioria dos colegas, podendo 
realizar tarefas que exigem maior grau de autonomia. 

13 
João 

Fonseca 
25-08-2000 

Aluno que necessita de constante atenção. Apresenta bons 
desempenhos motores, contudo é um elemento de distração para os 
restantes colegas. È bastante conversador, principalmente na 
presença do Gonçalo (andam sempre juntos nos intervalos). 

14 Kevin  29-10-2000 

Aluno que necessita de constante atenção, tem uma reduzida 
capacidade de atenção. Apresenta bons desempenhos motores, 
contudo é um elemento de distração para os restantes colegas. È 
bastante conversador. 

15 Lucas  04-01-2000 

Aluna que se empenha na generalidade das tarefas da aula. Contudo, 
tem uma fraca capacidade de atenção, dispersando com alguma 
facilidade. É um elemento desestabilizador para alguns colegas (e.g. 
Kevin) 
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16 Mafalda 21-01-2000 
Aluna empenhada na generalidade das tarefas da aula, apesar de não 
ser excelente em termos motores. Revela uma boa capacidade de 
atenção e interesse pela matéria. 

17 Margarida 09-11-2001 
Aluna empenhada na generalidade das tarefas da aula, apesar de não 
ser excelente em termos motores. Muito conversadora. É a delegada 
de turma, contudo é bastante infantil, dado que tem apenas 10 anos. 

18 Maria 14-07-1999 

Aluna empenhada e responsável. Prestável e sempre pronta para 
colaborar em qualquer atividade. Contudo, sofre de obesidade o que 
prejudica os seus resultados da aptidão física. Na maioria dos jogos 
desportivos coletivos apresenta bons desempenhos. Gosta de 
basquetebol, e é das melhores jogadoras da turma. 

19 Matilde 16-10-2000 
Aluna responsável e empenhada. Preocupa-se com as suas 
aprendizagens. 

20 Pedro 22-11-2000 

Aluno que apresenta muitas dificuldades de concentração. É um 
elemento de distração para os restantes colegas. Apresenta um bom 
desempenho motor. No entanto, não se dá bem com muitos colegas. 
O aluno está a ser seguido pela proteção de menores. Foram 
detetadas carências alimentares, sendo que o mesmo atualmente 
recebe pequeno almoço, almoço e jantar de forma gratuita. 

21 Rita 29-04-2000 
Aluna empenhada na generalidade das tarefas. Adquire 
comportamentos menos próprios para com os colegas, 
nomeadamente para com a Maria. 

22 Rita Silva 28-05-2000 

Aluna pouco empenhada. Sempre que pode, encosta-se para não 
realizar os exercícios propostos. Está sempre com a Beatriz Santos, 
quando não ficam no mesmo grupo de trabalho, está constantemente 
à procura da colega.  

23 Rodrigo 25-01-2000 

Aluno um pouco despassarado. Revela dificuldades na escrita e na 
compreensão dos exercícios. Apresenta muitas dificuldades na 
generalidade das matérias, e é muito descoordenado. O alunos, 
recusava-se a realizar aulas de Educação Física nos anos anteriores. 
Também apresenta excesso de peso.  

24 Sandra  28-05-2000 
Aluna empenhada e responsável. Revela uma boa atitude perante a 
disciplina. É um pouco reservada. 

25 Susana 16-07-2000 

É irmã gémea da Bárbara. Aluna muito conversadora, distraída, mas 
empenhada nas tarefas das aulas. Adquire com alguma facilidade 
comportamentos inapropriados, principalmente na presença do colega 
Pedro. A aluna revela ser um líder dentro da turma. 

26 Kelvin 06-07-1999 

Aluna que se empenha na generalidade das tarefas da aula. Contudo, 
tem uma fraca capacidade de atenção, dispersando com alguma 
facilidade. É um elemento desestabilizador para alguns colegas (e.g. 
Caramelo) 

 Tabela 8 - Caracterização individual dos alunos 

 

4.1.2 Alunos com necessidades educativas especiais 

Atualmente não existe nenhum aluno referenciado com necessidades 

educativas especiais, na turma do 7º1ª. No entanto, considero importante destacar o 

Rodrigo, dado que demonstrou claras dificuldades para preencher qualquer 

documento escrito, assim como para compreender os exercícios a serem realizados. 

Relativamente ao seu desempenho motor, encontra-se bastante abaixo do espectável 

para um aluno da sua idade, no sentido em que apresenta um nível não introdutório na 

maioria das matérias da disciplina de educação física. Considero, pertinente avaliar o 

aluno de acordo com a sua evolução, em detrimento dos critérios pré-estabelecidos 

pelo departamento de educação física. Ao nível da direção de turma, foi solicitada 

autorização para se realizar uma avaliação, ao aluno, por parte da psicóloga do 

agrupamento, tendo sido negada pelos encarregados de educação.  
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A Andrea apesar de não apresentar dificuldades de aprendizagem, demonstra 

uma atitude bastante negativa para com as aulas. Tem imensas dificuldades em se 

concentrar e em estar parada em silêncio. Na reunião intercalar fiquei a conhecer um 

pouco do seu percurso familiar. A mãe já foi toxicodependente, e desconhece-se quem 

é o seu pai, a mesma vive com os avós desde a sua infância. Considero que terei de 

conseguir estabelecer uma relação afetiva com a aluna, no sentido de demonstrar 

compreensão para com a sua revolta.   
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4.1.3 Alunos beneficiários de A.S.E 

Relativamente aos alunos que beneficiam de apoio social escolar, apresento o 

gráfico seguinte: 

Analisando o gráfico, verifica-se que da totalidade dos alunos 10 são 

beneficiários de ação social escolar (ASE), 4 do escalão A e 6 do B, o que demonstra 

que as respetivas famílias se encontram em situação de carência económica e/ou de 

vulnerabilidade social. Como se sabe, atualmente a condição juvenil é indissociável da 

frequência escolar, e esta frequência escolar é vivida de forma heterogénea, existindo 

correlação entre as classes sociais de origem e o desempenho e expetativas 

escolares. No sentido em que, os alunos provenientes de famílias de classes sociais 

mais baixas tem tendência para terem menor desempenho escolar, assim como 

menores expetativas futuras. As expetativas e a forma como encaram a escola, 

poderão ajudar a compreender algumas das atitudes que os mesmos vão adquirindo 

ao longo do ano, sendo este um ponto onde deverei intervir para influenciar 

positivamente a atitude dos alunos. 

 

 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

A.S.E. 

4 
6 

16 

Escalão A 

Escalão B 

Não beneficia 

Gráfico 2 - Alunos beneficiários de A.S.E 
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4.2 Situação escolar dos alunos 

4.2.1 Retenções no percurso escolar 

Relativamente às retenções no percurso escolar, apresento os gráficos 

seguintes: 

 

 

 

Conforme evidenciado na análise do gráfico dos dados relativos à idade dos 

alunos, a turma apenas apresenta 4 alunos com idades superiores ao expectavel para 

um 7º ano, neste sentido a turma tem 4 repetentes, um aluno a repetir o 7º ano, Fábio 

Abalada, e três alunos que reprovaram em anos anteriores, Diana Cunha no 5º e 6º 

ano, Maria Fazenda no 6º ano, e Kelvin Souza no 2º ano. 

Estes dados por si só não são preocupantes, dado que não representam a 

maioria da turma. No entanto, evidenciam que, pelo menos, estes alunos 

apresentaram dificuldades nas aprendizagens de conhecimentos basicos das mais 

diversas matérias do plano de estudos do 1º, 2º e 3º ciclos. Este percurso escolar 

deixa antever complicações tanto nos anos mais avançados, que se caracterizam por 

aboprdar conteudos cada vez mais complexos, assim como nas expetativas futuras 

dos alunos, que poderão ter repercursões nas suas atitudes e empenho.  

Analisando os anos em que os alunos ficaram retidos, observa-se que foi no 6º 

ano de escolaridade onde mais alunos chumbaram. Antevejo à partida, algumas 

dificuldades que poderão surgir já no 7º ano de escolaridade, dado que é um ano em 

que se regista uma transição de ciclo, e como tal, existe um incremento de algumas 

matérias (e.g. geografia). 

 

  

Gráfico 4 - Retenções por anos Gráfico 3 - Retenções no percurso escolar 
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4.2.2 Expectativas em relação ao percurso escolar 

No que diz respeito à expectativa dos estudantes do 7º1ª em relação ao seu 

percurso escolar, os dados são extremamente positivos, cerca de 23 alunos, ou seja, 

88% de toda a turma, têm intenções de completar um curso ao nível do ensino 

superior. Todos os restantes, apenas 3 alunos, afirmam que pretendem deixar de 

estudar logo após a conclusão do ensino obrigatório, nomeadamente o 12º ano de 

escolaridade. Através destes dados, poderei incutir na turma um espirito de 

autossuperação, com o intuito dos alunos alcançarem uma boa classificação no final 

deste ano letivo, estabelecendo uma relação entre as classificações finais e as suas 

perspetivas futuras. Poderei também estabelecer uma relação entre as competências 

trabalhadas na disciplina de Educação Física, com as competências base para as 

profissões que pretendem exercer (e.g. desenvolver a motricidade fina e a importância 

que a mesma tem num cirurgião). Ao nível dos alunos que não pretendem seguir os 

seus estudos para além do ensino secundário, poderei tentar compreender as razões 

desta sua opção, de forma a poder intervir positivamente na tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 5 - Expectativas em relação ao percurso escolar 
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4.2.3 Hábitos de estudo 

No seguimento dos dados anteriormente tratados, é curioso verificar que 

apenas 38% dos alunos afirmam que estudam diariamente. A meu ver, este terá de 

ser um dos pontos a ser trabalhado por todos os professores da turma, de forma a 

potenciar as aprendizagens dos alunos. Como sabemos, quando se cria uma sinergia 

entre escola/casa, os alunos evoluem de forma mais proeminente, independentemente 

da disciplina em questão. 

s 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos fatores que tem influência na qualidade do estudo, e 

consequentemente nas aprendizagens dos alunos, é o local onde o mesmo é 

realizado. Assim, apresento o gráfico seguinte, referente aos locais de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico, é possível verificar que a maioria dos alunos, cerca de 23, 

afirmam que estudam em casa, sendo que 5 destes também estudam na biblioteca. 

Apenas 2 alunos tem acesso a um explicador e 4 indicaram  as atividades de tempos 

livres (ATL) como local de estudo. O facto dos alunos estudarem na sua maioria 

apenas em casa, pode indiciar que os mesmos não recebem o apoio que 

necessitariam, de forma a potenciar as suas aprendizagens.  

  

Gráfico 7 - Locais de estudo 

Gráfico 6 – Frequência de estudo 
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4.2.4 Prática desportiva, matérias e disciplinas preferidas  

Na tabela seguinte, estão expressas informações relativas aos alunos da turma:  

Tabela 9 – Prática desportiva, matérias e disciplinas favoritas 

 

  

7º1ª Disciplinas 
preferidas 

Gosta 
de EF 

Matérias Atividade
s 

Extra. 

Tempos 
livres 

A.S.E. 
Nº Nome Mais gosta Menos gosta 

1 
Ana 

Carlota 
História Sim Ginástica Atletismo Ginástica AF e PC Não 

2 
Ana 

Carolina 
CNA; CFQ Sim Voleibol Ginástica Voleibol AF e PC B 

3 Andrea EF: OED Sim Atletismo Ginástica Voleibol 
AF; PC; 

estudar; e TV. 
Não 

4 Bárbara 
EV, Português e 

OED 
Sim JDC  Voleibol 

Estudar, ler, 
TV e tarefas 
domésticas 

B 

5 
Beatriz 
Matias 

FQ e Português Sim Atletismo Ginástica  Ler e TV B 

6 
Beatriz 
Santos 

FQ e Geografia Não Patinagem 
Ginástica e 

futebol 
 

TV, PC e 
amigos 

A 

7 
Diana 
Amaral 

Português e 
CNA 

Sim 
Patinagem e 

voleibol 
Ginástica Voleibol 

TV, AF e 
música 

Não 

8 
Diana 
Cunha 

EF Sim 
Atletismo e 

voleibol 
Basquetebol e 

futebol 
  B 

9 Fábio CNA Sim    AF (futebol) Não 

10 Gonçalo FQ e CNA Sim Futebol Basquetebol Natação AF (skate) Não 

11 Joana 
Inglês, 

Português, 
Francês e CNA 

Sim 
Badminton e 

voleibol 
Futebol e 
ginástica 

 
TV, ler, Ballet 

(AF) 
Não 

12 
João 
Silva 

FQ e Geografia Não Patinagem Futebol  
TV, Jogar e 

amigos 
Não 

13 
João 

Fonseca 
EF Sim Futebol Dança Futebol AF, PC Não 

14 Kevin  FQ Sim Futebol e voleibol  Voleibol PC e TV A 

15 Lucas  Não respondeu Sim 
Badminton e 

andebol 
  Jogos, TV B 

16 Mafalda 
Português, 

Matemática e 
História 

+/- Voleibol Atletismo 
Voleibol, 
Natação, 

teatro 

TV, estudar, 
Amigos 

Não 

17 
Margarid

a 
Matemática Sim Atletismo Futebol Natação AF Não 

18 Maria 
EF, FQ e 
História 

+/- Basquetebol Patinagem  AF Não 

19 Matilde EF, OED e EV Sim Ginástica futebol Ginástica 
AF, amigos, 

estudo 
Não 

20 Pedro 
EF,FQ, 

Matemática e 
Francês 

Sim JDC  
Futebol, 
teatro. 

AF, TV, 
estudar, PC e 

ler 
A 

21 Rita CNA +/- Voleibol  Ginástica 
Natação e 
conservat

ório 

Amigos, ler e 
TV 

Não 

22 Rita Silva CNA Sim Basquetebol Ginástica   A 

23 Rodrigo História Sim Patinagem Ginástica   Não 

24 Sandra  Ciências Não Voleibol 
Ginástica e 
patinagem 

  Não 

25 Susana EF e Francês Sim JDC Dança Voleibol TV B 

26 Kelvin 
Inglês e 

Matemática 
Sim Futebol Dança Natação PC e TV Não 
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Para uma melhor intervenção junto turma e para a definição de estratégias com 

vista à motivação dos seus elementos para a escola é importante saber quais as 

preferências dos alunos relativamente às disciplinas que frequentam e ainda quais 

aquelas onde existem mais dificuldades. Por outro lado, importa saber qual a sua 

opinião relativa, especificamente, à disciplina de educação física. 

De acordo com o que está expresso na tabela acima exposta, apresento o 

seguinte gráfico relativo ao número de alunos que afirma gostar da disciplina de 

Educação Física: 

 

 

Os resultados acima expostos demonstram que a grande maioria da turma 

gosta da disciplina, o que pode ser visto como uma potencialidade para desenvolver 

um bom trabalho com a mesma. Contudo, cerca de 6 alunos revelam que ou não 

gostam da disciplina, ou que só gostam de algumas das matérias abordadas. Como 

tal, terei de conseguir cativar estes alunos para a prática de todas as matérias. 

Relativamente às preferências dos alunos, apresento os gráficos seguintes: 

 

 

Como se pode verificar, a matéria favorita para a generalidade da turma é o 

voleibol, e aquela que menos gostam é a ginástica. Surge ainda o futebol, como uma 
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Gráfico 9 – Preferências em relação às matérias 

Gráfico 8 – Gosto pela disciplina de Educação Física 
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matéria ambígua, dado que é matéria preferida para 6 alunos e a que menos gostam 

outros 6. Na sua maioria quem gosta desta matéria são os rapazes, e quem gosta 

menos são as raparigas, como tal terei de ter especial atenção na formação de grupos 

para a mesma.  

 

 

 

De uma forma global, as disciplinas favoritas são as ciências físicoquímicas, as 

ciências da natureza e a educação física. A disciplina que se destaca claramente pela 

negativa é a matemática, dado que metade da turma a identifica como a disciplina 

onde têm maiores dificuldades. Apesar destes resultados serem positivos, considero 

que poderiam ser mais favoráveis, dado que em 26 alunos apenas 7 nomearam a 

educação física como uma das suas disciplinas preferidas. Neste sentido, terei de 

trabalhar de forma a cativar e a motivar os alunos para a prática das matérias. 

Relativamente ao estilo de vida dos alunos e à prática desportiva, apresento o 

gráfico seguinte: 
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Gráfico 10 – Preferências em relação às disciplinas  
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Analisando o gráfico, verifica-se que 18 alunos realizam algum tipo de atividade 

física de forma regular nos seus tempos livres. Neste sentido, 8 alunos provavelmente 

apresentam um estilo de vida sedentário pois não realizam qualquer atividade física ou 

prática desportiva para além das aulas de Educação Física. Na turma, 15 alunos 

praticam algum tipo de atividade física estruturada, 6 indicaram praticar voleibol, 4 

natação, 2 ginástica, 2 futebol e uma aluna pratica tanto voleibol no desporto escolar, 

como natação de forma recreativa. Contudo, pelo menos 4 alunos que praticam 

voleibol, não frequentam os treinos de forma assídua. Neste sentido, torna-se 

indispensável desenvolver um trabalho que promova nos alunos o gosto pela prática 

da atividade física e/ou desportiva, de forma a poder transmitir a importância e os 

benefícios da adoção de um estilo de vida ativo. 
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Gráfico 11 – Preferências em relação às disciplinas  
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4.3 Situação familiar dos alunos 

4.3.1 Agregado familiar 

Com o intuito de conhecer melhor os alunos importa conhecer as suas 

características individuais mas também o contexto em que se encontram inseridos.  

Neste sentido, de seguida apresento a constituição do agregado familiar dos 

alunos do 7º1ª. 

 

Analisando o gráfico, é possível verificar que 8 alunos vivem apenas com as 

mães e/ou avós, o que revela  a ausência do pai no seu dia a dia. No entanto, cerca 

de 15 alunos vivem tanto com o pai e com a mãe, como com os seus irmãos. Apesar 

de não conhecer particularmente todos os contextos, considero preponderante 

providenciar algum tipo de apoio a todos os alunos que tem apenas um dos elementos 

de grau parentesco a viver consigo. É de salientar o caso do Pedro, que apesar de 

viver com os dois pais, não possui qualquer acompanhamento por parte dos mesmos, 

no sentido em que toma todas as refeições na escola, assim como passa o seu dia 

inteiro na mesma, utilizando apenas a casa para dormir. 

Considero pertinente estes dados, pois por vezes utilizo exemplos do dia-a-dia, 

que se forem ajustados à realidade específica de cada aluno, farão, com certeza, 

maior sentido e terão um maior alcance. 

O caso particular da Andrea, é um exemplo da importância do tratamento 

destes dados, que se não fosse através do tratamento destes, nunca teria conhecido o 

contexto em que a aluna vive, e como tal, esta informação foi fundamental para ajustar 

a minha relação com a aluna, através de uma ligação de maior proximidade e 

tolerância. 
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Gráfico 12 - Agregado familiar - pessoas com quem vive 
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4.3.2 Habilitações literárias dos encarregados de educação 

Sabe-se que o capital social e escolar dos pais revelam-se importantes na 

explicação da excelência escolar, neste sentido, relativamente aos pais e 

encarregados de educação, apresento o gráfico seguinte: 

 

 

Ao analisar o gráfico, é possivel verificar que a maioria dos pais tem pelo 

menos o 9º ano de escolaridade, sendo que , 10 pais e 8  mães tem o ensino 

secundário completo, e 5 pais e mães tem um curso superior. Todavia, pelo menos 3 

mães tem habilitações literárias inferiroes ao 9º ano de escolaridade. 

Considero portanto, que as habilitações literárias dos familiares mais próximos 

poderão ser um fator positivo na motivação para o prosseguimento dos estudos. A 

meu ver, um aluno cujo pai e/ou mãe frequentaram o ensino superior estará mais 

inclinado para também o fazer. No entanto, existe o caso do Pedro, cujos pais tem 

curso superior e não acompanham devidamente o filho, tendo o mesmo carências tão 

básicas como a ausencia de refeições realizadas em casa. 

Considero pertinente desenvolver um trabalho junto dos encarregados de 

educação, no sentido de os incentivar a auxiliarem os seus educandos a trabalharem 

as competências das diversas disciplinas em casa. É necessário criar hábitos de 

trabalho nos alunos, para estudarem tanto na escola como em casa.  

Gráfico 13 - Habilitações literárias dos encarregados de educação 
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4.3.2 Situação profissional dos encarregados de educação 

Para a apresentação da situação profissional dos pais ou encarregados de 

educação dos alunos é importante salientar não só quais as profissões que 

desempenham mas também qual a sua situação de empregabilidade. 

Na análise dos seguintes gráficos é possível ver que são vários os alunos que 

não respondem às perguntas relativas ao emprego dos familiares. No entanto, nas 

respostas obtidas em relação aos pais dos alunos observa-se que existem 2 que 

trabalham no comércio e 2 que são motoristas. No ponto Outros estão incluídas 

diversas profissões, desde operadores de máquinas a técnicos de audiovisuais. No 

caso das profissões das mães é mais fácil encontrar um padrão, com diversas a 

trabalharem como empregadas de limpeza (5) ou de balcão (4).  

As profissões dos pais e mães dos alunos são profissões que não são 

consideradas das mais bem pagas, daí que existam diversos alunos beneficiários de 

A.S.E, conforme apresentado previamente. 

 
Gráfico 14 - Profissão do pai   Gráfico 15 - Profissão da mãe 

 
A estababilidade financeira das familias dos estudantes depende também da 

situação de empregabilidade dos pais e encarregados de educação dos alunos. 

Analisando o gráfico que se segue verifica-se que existem 2 pais desempregados. Dos 

restantes 31 pais encontram-se empregados de forma efetiva e os outros 19  

encontram-se em situações de empregabilidade diferentes. Considero, positivo que 

metade dos pais se encontrem em situação efetiva na sua profissão o que garante 

uma maior estabilidade económica, e logo poderá acarretar beneficios para a 

educação dos seus filhos. No entanto, existem outros tantos que se encontram em 



 

30 
 

situações de alguma precariedade, o que poderá acarretar alguma instabilidade no 

seio familiar, podendo prejudicar o desempenho escolar dos alunos. 
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4.4 Teste sociométrico 

Os testes sociométricos foram aplicados a toda a turma do 7º1ª, e a análise 

dos resultados será realizada com base nas matrizes, onde se evidenciam as 

preferências e rejeições dos alunos da turma. 

4.4.1 Índice de posição sociométrica 

Conforme já foi explicado anteriormente, o IPS representa o número de vezes 

que cada um dos alunos foi escolhido para cada um dos critérios (preferência e 

rejeição) e permite retirar conclusões relativamente ao grau de aceitação/rejeição do 

aluno por parte dos colegas.  

Neste sentido, apresento o gráfico que ilustra os resultados obtidos, assim 

como as duas tabelas de posição sociométrica, uma referente às preferências e outra 

às rejeições. 

 

Gráfico 16 - Índice de posição sociométrica 
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Índice de posição sociométrica – Preferência 
>14 

(Muito acima 
da 

probabilidade) 

[10;14] 
(Acima da 

probabilidade) 

9 
(Média/probabilidade) 

[5;8] 
(Abaixo da 

probabilidade) 

<5 
(Muito abaixo 

da 
probabilidade) 

Kevin A. Carlota Andrea A. Carolina Beatriz M. 

Pedro Bárbara Diana C. Beatriz S. Joana 

Rita C. Gonçalo João F. Diana A. João S. 

 Mafalda  Fábio Lucas 

 Margarida  Matilde Maria 

 Susana  Rita S. Rodrigo 

 Kelvin   Sandra 

Tabela 10 - IPS – preferência 

 

Analisando os dados, ao nível das preferências verifica-se que os alunos que 

apresentam valores de IPS mais elevados são o Kevin, o Pedro e a Rita Cabarrão,, 

com valores muito acima da probabilidade, o que significa que são elementos da turma 

com maior aceitação por parte dos colegas e com maior influência sobre os mesmos. 

Considero os alunos enumerados, como lideres da turma, incluía também as gémeas 

(Suana e Bárbara) que muitas das vezes receberam votos em simultâneo, e que se 

encontram as duas no grupo acima da probabilidade. Considero, que estes alunos tem  

grande influência perante os restantes colegas, tanto pela positiva como pela negativa. 

Neste sentido, adotei a estratégia de utiliza-los como exemplo para a turma e de torna-

los lideres de grupos.  Deste modo, consegui de forma progressiva adquirir um melhor 

clima de aula. É importante denotar que como a turma se encontra em construção (é 

uma turma de inicio de ciclo) as suas relações mudam bastante. Pude constatar que 

nos questionários as gémeas nomearam o Pedro varias vezes nas suas preferências e 

no entanto, atualmente a sua relação não tem nada de positiva.  

Considero que o Pedro e a Rita Cabarrão são os colegas que conseguem 

adquirir maior influência juntos dos colegas, o primeiro muitas das vezes pela negativa 

e a segunda mais pela positiva. No sentido contrário, a Maria que não foi indicada por 

nenhum dos seus colegas para todas as categorias, assim como o Rodrigo que só foi 

selecionado por um dos seus colegas, são alunos que se encontram um pouco à 

margem da turma, sendo que necessitam de uma maior preocupação na criação dos 

grupos de trabalho, de forma a não serem excluídos pelos restantes colegas. 

A tabela seguinte é idêntica à anterior, mas por sua vez destina-se às rejeições::  



 

33 
 

Índice de posição sociométrica – Rejeição 

>14 
(Muito acima da 
probabilidade) 

[10;14] 
(Acima da 

probabilidade) 

9 
(Média/probabilidad

e) 

[5;8] 
(Abaixo da 

probabilidade) 

<5 
(Muito abaixo 

da 
probabilidade) 

Beatriz M. Mafalda Matilde A. Carlota Andrea 
Fábio   A. Carolina Bárbara 

Gonçalo   Diana C. Beatriz S. 
Maria   João S. Diana A. 

Rodrigo   João F. Joana 
   Kevin Lucas 
   Matilde Margarida 
   Pedro Rita C. 
    Rita S. 
    Sandra 
    Susana 
    Kelvin 

Tabela 11 - IPS – rejeição 

 

Analisando o gráfico, no que se refere às rejeições, os alunos que apresentam 

valores de IPS mais elevados são a Beatriz Matias, o Fábio, o Gonçalo, a Maria e o 

Rodrigo . Os valores do Fábio e do Gonçalo foram uma surpresa total, na medida em 

que os considerava totalmente integrados na turma, e respeitados pelos colegas. Já 

os resultados dos restantes colegas eram de esperar, na medida em que são alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem e de socialização. Os mesmos, 

encontram-se muitas das vezes sozinhos nos intervalos, e os restantes colegas 

protestavam no início do ano, quando tinham de trabalhar com eles e são também 

alunos que apresentaram um IPS de preferência baixo. Considero portanto, ser de 

extrema importância um trabalho inclusivo de forma a proporcionar a cooperação entre 

todos os elementos da turma, dando especial enfase à criação de um espirito de 

entreajuda destes alunos. 

De salientar também que o conjunto mais alargado de estudantes apresentam 

IPS de rejeição muito abaixo da probabilidade, neste caso 12 alunos, o que sugere, a 

meu entender, a existência de vários subgrupos dentro da turma (também poderia 

indicar um bom clima relação entre colegas, o que penso que não é o caso). 

Realizando uma análise conjunta dos dois critérios (positivo e negativo) 

verifica-se que os alunos com maior grau de aceitação não são aqueles que 

apresentam um menor grau de rejeição (à exceção da Rita Cabarrão), o que 

demonstra que a turma não apresenta uma boa relação entre todos os colegas. No 

sentido, em que determinados alunos preferem determinados colegas, e outros alunos 

rejeitam esses mesmos colegas, o que poderá indiciar as razões de ser tão difícil criar 

grupos de trabalho, de forma a que todos os alunos se deem bem. 

Existem casos ainda como os da Joana e do Lucas, que encontram-se muito 

abaixo da probabilidade para os dois critérios (rejeição e preferência) o que a meu ver 
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indica que são alunos que apesar de não se destacarem, dão-se bem com todos os 

colegas apresentando uma boa atitude perante as aulas. 

Após a análise dos valores de IPS apresentados pelos alunos da turma é 

interessante saber qual a distribuição das escolhas de acordo com as diferentes 

dimensões: afetiva, académica e desportiva. Como tal, apresento o gráfico seguinte: 

Dimensão Preferidos Rejeitados 

Afetiva 

1. Kevin (8) 1. Gonçalo (11) 

2. Carlota, Mafalda, Pedro, Rita C., 
Susana (5) 

2. Rodrigo (10) 

3. Fábio (8) 

Académica/Educativa 

1. Rita C. (11)  1. Gonçalo (10) 

2. Margarida (6)  2. Fábio (9) 

2. Pedro (6)  3. Rodrigo (7) 

Desportiva 

1. Kevin (9)  1. Gonçalo (7) 

2. Pedro (8)  1. Rodrigo (7) 

3. Bárbara, Mafalda, Susana(5)  1. Beatriz M. (7) 

 
Tabela 12 - Alunos preferidos e rejeitados por dimensão 

 

Os resultados indicam que o a Rita Cabarrão é a aluna mais escolhida na 

componente académica e uma das mais escolhidas na componente afetiva, o que 

poderá indiciar que a utilização desta como modelo para os colegas, poderá 

impulsionar o bom comportamento e atitude dos mesmos.  

O Pedro também surge como um dos alunos com mais escolhas ao nivel 

desportivo, o que não surpreende dado que é um aluno com bom desempenho motor, 

mas no entanto também surge como um dos alunos mais preferido ao nivel 

académico, o que foi uma surpresa total, pois as suas atitudes nas aulas de educação 

física, assim como as suas necessidades especificas (carências alimentares e falta de 

acompanhamento dos pais) não deixavam transparecer este bom desempenho.  

 O Gonçalo e o Rodrigo são alunos que surgem como mais rejeitados para 

todas as categorias, o que no caso do Rodrigo já seria de esperar, mas que no entanto 

no caso do Gonçalo foi um surpresa total. A meu ver, a atitude do aluno para com os 

colegas fora dos tempo letivos poderá indiciar estes resultados, sendo o mesmo muito 

“brincalhão” poderá “gozar” com os colegas. No entanto, ao nivel desportivo estes 

resultados poderão resultar da sua atitude individualista, apesar do seu bom 

desempenho motor. 

Todos estes dados apresentados relativamente ao IPS são em seguida 

representados graficamente através dos sociogramas o que permite uma fácil 

interpretação do que foi aqui descrito. Referir apenas que as relações sociométricas 
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não estão presentes para facilitar a interpretação e que os valores mais elevados 

encontram-se no centro e os menos elevados na periferia. De destacar uma maior 

dispersão no caso das preferências que indica poucas preferências muito fortes e uma 

menor dispersão no caso das rejeições o que demonstra um conjunto de alunos 

claramente marginalizados pela turma. 

4.4.2 Sociogramas 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico 17 - Sociograma de preferências 

 
Gráfico 18 - Sociograma de rejeições 



 

36 
 

4.4.3 Número de alunos que preferem rejeitam cada aluno 

De forma a compreender melhor as relações entre pares, considero pertinente 

analisar o teste sociométrico não apenas através do IPS, pois este não indica a 

quantidade de alunos diferentes que preferem ou rejeitam cada colega de forma 

individual. O IPS não é esclarecedor, uma vez que um aluno da turma pode apresentar 

um IPS de valor 3, tendo sido rejeitado por 3 alunos diferentes ou então tendo sido 

rejeitado pelo mesmo aluno nas 3 diferentes dimensões. Uma análise mais 

aprofundada, poderá esclarecer se nestes casos os alunos não são apreciados em 

algum aspeto por diversos alunos, ou se existe apenas uma relação muito negativa 

com um só colega. 

Neste sentido, considero pertinente conhecer o número de colegas que 

escolhem um determinado aluno. 

Gráfico 19 - Alunos que preferem e rejeitam cada aluno 
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Analisando o gráfico verifica-se que o estudante que é preferido por um maior 

número de colegas é o Kevinque foi escolhido por cerca de 12 alunos distintos. 

Seguem-se a Rita Cabarrão e o Pedro Cardoso, selecionados por 11 e 9 colegas 

respetivamente. O que se pode constatar é que os alunos que foram selecioandos 

como preferidos são selecionados por uma grande variedade de colegas e não apenas 

por 2 ou 3, mas nas diversas dimensões. O que revela que estes alunos têm um bom 

estatuto perante os restantes colegas, podendo ser utilizados como lideres nas 

situações de aprendizagem. Relativamente às rejeições, os alunos rejeitados por mais 

colegas são o Rodrigo e o Gonçalo, que são rejeitados por cerca de 12 pessoas 

distintas, seguem-se o Fábio e a Beatriz Matias, que foram selecionados por cerca de 

11 e 10 colegas, respetivamente. Estes de acordo com o IPS foram os alunos mais 

rejeitados, e confirma-se que são rejeitados por um vasto leque de colegas, 

distinguido-se da Maria, que apesar de ser uma aluna com um elvado valor de IPS de 

rejeição, foi na maioria das vezes selecionada pelo menos em duas categorias pelas 

mesmas pessoas. 

O facto de ter acesso a esta informação,  permitir-me-á realizar  melhores 

grupos de trabalho. No sentido em que, sabendo à partida quais os alunos que não 

gostam de determinados colegas é-me possível definir grupos adequados e do 

interesse dos diversos estudantes. 
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4.4.4 Sub-grupos   

Analisando as escolhas realizadas é possível identificar os seguintes sub-

grupos: 

- Kelvin, Pedro, Kevin, Susana, Bárbara, Rita Cabarrão  e João Fonseca; 

-.Carlota; Matilde; Margarida e Mafalda; 

-Diana Cunha, Diana Amaral e Andrea. 

 

4.5 Teste autoconceito 

Relativamente aos testes de autoconceito, o Kelvin não preencheu o 

questionário de forma adequada, como tal os resultados apresentados não 

contemplam os seus dados. Os valores médios apresentados, e considerados 

representativos da turma, referem-se a 25 alunos e não aos 26 que realmente 

constituem a turma. 

4.5.1 Média das Competências 

Conforme já foi acima explicado, na metodologia, foram consideradas diversas 

competências na análise dos testes de autoconceito. Os valores médios de cada 

competência, obtidos pela totalidade dos alunos e representativos da turma são 

apresentados no gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor médio total de todas as competências é de 2,8, o que corresponde a 

um nível de autoconceito da turma médio alto de acordo com a escala de apreciação 

previamente establecida. Isto demostra que, de uma forma geral, os alunos do 7º1ª 

Gráfico 20 - Média das competências 
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têm uma imagem bastante positiva deles próprios, demonstrando desta forma, uma 

relativa confiança quanto às suas capacidades. 

Num panorama geral, todas as competêcias apresentam valores relativamente 

próximos, sendo a mais baixa relativa à competência Académica (2,5), muito próximo 

tanto da competência Atlética (2,6) como da competência Física que também atingiu 

os 2,6. A média mais alta pretence à auto-estima geral (3,1), encontrando-se próxima 

da classificação Alta da escala do nível de autoconceito. 

 Com valores medianos,  temos a competência comportamental (2,8) estando 

desta forma na escala média alta, e por fim temos a competência social com um valor 

um pouco mais alto que a anterior com 2,9 continuando a inserir-se na escala média 

alta. 

De seguida irei tratar os valores relativos aos alunos do 7º1ª, de uma forma 

indvidual para cada aluno para as várias competências, de forma a analisar quais são 

os que mais se destacam tanto pela positiva como pela negativa. 

 

4.5.2 Competência Académica 

Dentro da competência académica  que é relativo ao desempenho escolar, os 

esudantes que apresentam a média mais alta são a Joana e a Margarida com 4,0 

atingindo, desta forma, o valor máximo da escala, ou seja, muito alta. Os alunos que 

se seguem a estas alunas reduziram um patamar na escala do grau de autoconceito, 

pertencendo apenas ao nível alto, e são os seguintes Gonçalo (3,3) e Pedro (3,2) 

Gráfico 21 - Competência Académica 
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Estes são os alunos que apresentam maiores valores de autoconceito na competência 

académica, e como tal revelam bastante confiança nos seus conhecimentos e 

resultados escolares. No caso da Joana, da Margarida e do Pedro estes resultados já 

seriam de esperar, visto serem alunos com notas de exelência, apresentando um bom 

desempenho académico, já ao nível do Gonçalo, os resultados obtidos foram um 

pouco inexperados, dado que o aluno não apresenta grandes prestações académicas.   

Os estudante com os valores mais baixos são o Rodrigo (1,2), a Maria (1,8), a 

Beatriz Santos e a Diana Cunha (2,0), estando o primeiro enquadrado no patamar de 

autoconceito muito baixo, a Maria no baixo, e as restantes no médio baixo. Estes 

resultados não surpeendem, porque todos os alunos mencionados têm dificuldades de 

aprendizagem. O Rodrigo é o aluno que apresenta o resultado mais baixo de todos, o 

que vai ao encontro das perceções dos professores, uma vez que o alunos foi 

sinalizado para ser avaliado ao nivel das suas capaciddes cognitivas. A Maria e a 

Diana Cunha, são alunas repetentes e como tal têm uma perceção negativa em 

relação às suas capacidades académicas..  
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4.5.3 Competência Social 

 

Esta Competência remete para a imagem que o aluno tem quanto há sua 

popularidade e a aceitação que os alunos têm entre si, a média desta turma encontra-

se no 2,9 sendo caracterizada como média alta. 

Os alunos com a média mais alta, ou seja os que se consideram mais 

populares, são o Kevin, Lucas e a Rita Cabarrão todos eles pertencentes ao patamar 

Alto (3,5), juntamente a este grupo surge o Pedro com 3,3, estando no mesmo 

patamar mas com um valor relativamente mais baixo. Estas perceções que estes 

alunos têm vão ao encontro do que se constatou no teste sociométrico, sendo que o 

único que não se comprova é o do Lucas Caramelo, o que demonstra que os alunos 

tem uma correta noção das suas capacidades sociais. Os alunos que se consideram 

menos sociais são a Bárbara, a Beatriz Santos, a Diana Amaral e a  Matilde, todas 

elas apresentam valores médíos de 2,5 encontrando-se portanto no nível médioda 

escala de autoconceito. Em seguida e com uma média relativamente parecida temos a 

Diana Cunha com o valor de 2,3 encontrando-se também dentro da mesma escala de 

apreciação já apresentada anteriormente. Por fim surge o João Silva com o valor 2,0, 

sendo o aluno com o valor mais baixo pretencendo ao nível médio baixo. A maioria 

destes dados não surpreendem tendo em conta as características destes alunos, 

normalmente introvertidos e pouco dados para com os colegas.No entanto, no caso da 

Bárbara e da Matilde, os resultados surpreenderam, uma vez que são alunas 

extrovertidas e completamente integradas na turma..  
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Gráfico 22 - Competência Social 
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4.5.4 Competência Física 

 

 

 

A Competência Física diz respeito à satisfação que os alunos demonstram para 

com a sua aparência física. A média da turma é de 2,6 pertencendo ao patamar de 

autoconceito médio. 

O discente com maior destaque é a Rita Cabarrão. com o valor mais alto entre 

os seus colegas enquadrando-se no patamar muito alto, em seguida e não menos 

importante surge a Joana e o Lucas, que pertencem ao mesmo patamar mas com um 

valor médio de cerca 3,7. Dentro dos alunos com uma melhor apreciação da sua 

aparência temos ainda o Kevin e a Susana com um valor de 3,5 , pertencendo assim 

ao nível alto de autoconceito. Estes resultados são positivos, uma vez que nem todos 

os alunos tem uma aparência atlética, demonstrando que os alunos se sentem à 

vontade com o seu corpo, não revelando grandes constrangimentos para a prática das 

aulas de Educação Física nem para a sua própria auto-estima. Os alunos que menos 

apreciam a sua aparência são a Ana Carolina, a Beatriz Santos,a Mafalda,a  Maria, e 

o Rodrigo, enquandrando-se todos num nível baixo de autoconceito. Estes dados não 

surpreendem, uma vez que a maioria destes alunos apresentam exesso de peso e são 

um pouco introvertidos.  

Considero pertinente destacar o caso do João Silva, uma vez que surge como 

o aluno que nesta competência tem o nível de autoconceito mais baixo, enquadrando-

se num patamar muito baixo, e que no entanto é um aluno que não apresenta 

qualquer problema de peso, ou alguma deficiência física. Como tal, estes resultados 

foram algo inexperados, uma vez que apesar do aluno não ser extrovertido, também 

não era um caso que se destacasse de forma tão negativa em relação aos demais. 
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Gráfico 23 - Competência Física 
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Neste sentido, deverei ter especial atenção ao falar com este aluno, e se possível 

arranjar estratégias para o elogiar e modificar esta sua perceção. 
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4.5.5 Competência Atlética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Competência Atlética diz respeito à perceção que cada aluno tem quanto á 

sua capacidade atlética, em áreas como pratica desportiva ou outras atividades. A 

turma apresentou uma média de 2,6 nesta competência, enquadrando-se,  mais uma 

vez, no patamar médio na escala de apreciação. 

Os estudantes com maior evidência pela positiva são o Pedro e o Fábio, 

enquadrando-se no nível alto da escala de apreciação, seguindo-se a Carlota, o João 

Fonseca e a Margarida no patamar médio alto.  De uma forma geral, os alunos tem a 

real noção das suas capacidades, dado que todos têm apetência para a prática 

desportiva. Na sua generalidade todos estes alunos praticam desporto fora das aulas 

de Educação Física. 

Os estudantes com os níveis mais baixos são a Diana Amaral, o João Silva 

com um valor médio de autoconceito de 1,8, enquadrando-se deste modo no patamar 

médio baixo. Estes dois alunos, apesar de apresentarem dificuldades nas matérias de 

Educação Física, são alunos que com trabalho poderão alcançar notas acima do nível 

de sucesso. No entanto, surge o Rodrigo com um valor médio de 1,3, estando próximo 

do nível considerado baixo na escala de apreciação, o que revela que o aluno tem 

uma correta perceção das suas reais capacidades. No sentido em que, este apresenta 

enormes limitações ao nível da coordenação, e aptidão para o desporto. O aluno em 

anos anteriores rejeitava-se a realizar as aulas de Educação Física, o que levou a que 

neste momento esteja com um desenvolvimento motor claramente destoado em 

relação ao nível dos restantes colegas. Este aluno, necessitará de um 

acompanhamento especializado e de ser enquadrado em grupos de trabalho que 

possibilitem o seu desenvolvimento.  
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Gráfico 24 - Competência Atlética 
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4.5.6 Competência Comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à Competência Comportamental os alunos com uma 

melhor perceção são a Joana e a Sandra ambas com um valor de 4,0 ou seja, o  

máximo da escala, sendo seguidas pela Rita Cabarrão com um valor de 3,7 de 

autoconceito. Todos estes alunos enquadram-se num patamar muito alto de 

autoconceito e tem uma correta perceção dos seus comportamento e aitudes, dado 

que todos os alunos mencionados são exemplos a seguir pelos restantos colegas. 

Surge ainda em destaque a Margarida com um valor de 3,5, enquadrando-se deste 

modo no patamar alto de autoconceito, mas que no entanto se revela muito 

conoversadora, e adquire com alguma facilidade comportamentos fora da tarefa. 

Os alunos que consideram adquirir comportamentos condenatórios, não se 

considerando exemplos a seguir são  o Kevin e o Rodrigo, com valores médio baixo e 

muito baixo , respetivamente. No caso do Kevin a sua perceção é correta, uma vez 

que adquire com muita facilidade comportamentos fora da tarefa, e discute com 

colegas recusando-se a colaborar com os mesmos. Já o Rodrigo está a hipervalorizar 

o seu comportamento de forma negativa, dado que nada aponta para que o mesmo 

seja assim tão negativo como o mesmo considera. Analisando de forma geral os 

dados desta competência, é possível compreender que a grande maioria dos alunos 

tem uma  clara noção do seus comportamentos. Isto significa que aqueles que se 

comportam menos bem o fazem de forma consciente, o que poderá ser alvo de 

reflexão em conjunto com a turma. 

 

  

Gráfico 25 - Competência Comportamental 
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4.5.7 Auto-estima Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim dentro deste o último parâmetro a ser avaliado foi o da auto-estima 

geral, sendo o valor médio desta turma de  cerca de 3,1 sendo o mesmo considerado 

médio alto. O que indica que na sua generalidade, os alunos do 7º1ª gostam de si 

próprios. 

Os discentes que apresentaram  valores mais elevados nesta competência, 

foram a Margarida e a Rita Cabarrão, ambas com o valor mais alto da escala, 

seguindo-se  a Sandra (3,8) e o Pedro (3,7) que embora apresentem valores 

considerados muito altos, não conseguiram atingir o valor máximo semelhante aos 

coelgas. Todos estes alunos demonstram-se positivamente agradados consigo 

proóprios, e como tal apresentam valores elevados de auto-estima. 

No extremo oposto, surge o João Silva, com um valor considerado baixo, e 

destacando-se negativamente em relação a todos os restantes colegas. O João é um 

rapaz que destaca claramente por ter uma baixa auto-estima e uma menor confiança 

em si e nas suas capacidades. Apesar de não ser um aluno que esteja completamente 

integrado na turma, não esperava que fosse aquele que tivesse o nível de auto-estima 

mais baixo. Deverei verificar se o aluno sofre de algum problema de sociabilização 

com os colegas, devendo para isso criar estratégias para o integrar nas tarefas da aula 

de Educação Física.  

O caso do Rodrigo, é algo curioso de se evidenciar, uma vez que é um aluno 

com fraco desempenho escolar, e que apresenta claras lacunas ao nível do seu 

desenvolvimento físico e cognitivo, apresentando também exesso de peso, mas que 

no entanto, é um dos alunos que apresenta valores altos de auto-estima geral. 
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Gráfico 26 - Auto-estima geral 
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5. Considerações finais 

A meu ver, a realização de um trabalho desta envergadura é essencial para 

melhor compreensão da turma e de todos os fenómenos de ensino aprendizagem que 

se processam na mesma. Toda a informação recolhida e tratada, deverá ser utilizada 

para otimizar a formação de grupos de trabalho, de forma a promover a qualidade de 

ensino, e consequentemente a qualidade das aprendizagens dos alunos. 

Deste modo, posso compreender de uma forma mais clara quais as estratégias 

de intervenção mais adequadas a adotar para lidar com cada estudante de forma 

individual, assim como com os diversos grupos de trabalho. 

Um aspeto negativo a realçar, é que dado a turma do 7º1ª se encontrar no 

inicio de um ciclo, e como tal, os alunos foram provenientes de 6 turmas distintas, e o 

facto de ter implementado os instrumentos numa fase inicial do ano letivo, fez com que 

os resultados obtidos e os dados analisados ficassem desatualizados muito 

rapidamente. Uma vez que pude constatar que determinados alunos, que no inicio do 

ano se davam plenamente bem, apenas algumas semanas depois estavam de 

relações cortadas.  

Como tal, pude reter que futuramente não deverei implementar os instrumentos 

numa fase tão precoce do ano letivo, correndo o risco de todos os dados recolhidos 

ficarem desatualizados rapidamente, não extraindo toda a potencialidade que estes 

testes podem acarretar. 

No entanto, o trabalho com o 7º1ª deverá passar agora por tentar criar um 

espírito de turma, com uma melhor relação/cooperação entre todos os colegas. 

Considero fundamental conseguir enquadrar da melhor forma possível o Rodrigo e o 

João Silva, dado que os mesmos apresentaram resultados preocupantes. O facto dos 

resultados aqui expressos terem sido apresentados previamente nos conselhos de 

turma, poderá levar a um maior sucesso nas estratégias utilizadas por todos os 

professores, no sentido de procurar educar os alunos da melhor forma possível, 

ajustando o processo de ensino-aprendizagem à realidade em questão. Isto com o 

intuito, de potenciar o rendimento escolar de todos os alunos da turma. 
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7. Anexos 

Nome:      ________ Ano/Turma:

 _____ 

Nº_____Data:___/___/______ 

 

ATENÇÃO: Para responderes às questões que se seguem deves escolher 
apenas uma das hipóteses dadas para cada questão. Responde honestamente 
às perguntas e de forma individual. 
 
 

QUESTIONÁRIO DE AUTO-CONCEITO 
Como é que eu sou? 

 Sou tal e 
qual 
assim 

 Sou um 
bocadinh
o assim 

 
Exemplo 

  

Sou um 
bocadinh
o assim 

 Sou tal e 
qual 
assim 

 

  

x 
Alguns miúdos gostam 
mais de brincar na rua 

e 
Outros miúdos gostam 
mais de ficar a ver 
televisão 

   

  

1 

   
Alguns acham que são 
muito bons nos 
trabalhos da escola 

e 

Outros preocupam-se 
porque não sabem se 
são capazes de fazer 
os trabalhos da escola 

   

          

2 

   
Alguns acham difícil 
fazer amigos 

e 
Outros acham muito 
fácil fazer amigos 

   

          

3 

   
Alguns são muito bons 
em ginástica 

e 
Outros acham que não 
são bons em ginástica 

   

          

4 

   
Alguns gostam do 
aspecto que têm 

e 
Outros não gostam do 
aspecto que têm 

   

          

5 

   Alguns acham mal a 
maneira como se 
portam 

e 
Outros costumam 
achar bem a maneira 
como se portam 

   

          

6 

   
Alguns não gostam da 
sua maneira de ser 

e 
Outros gostam da sua 
maneira de ser 

   

          

7 

   
Alguns acham que são 
tão espertos como os 
outros da mesma idade 

e 

Outros não têm a 
certeza e acham que 
talvez não sejam tão 
espertos 
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8 

   
Alguns têm muitos 
amigos 

e 
Outros não têm muitos 
amigos 

   

          

9 

   Alguns gostavam de ser 
muito melhores nos 
desportos 

e 
Outros acham que são 
bons nos desportos 

   

 
 

11 

   
Alguns costumam fazer 
o que devem 

e 
Outros não costumam 
fazer o que devem 

   

          

12 

   Alguns não gostam da 
maneira como levam a 
vida 

e 
Outros gostam da 
maneira como levam 
a vida 

   

          

13 

   Alguns demoram muito 
tempo a fazer os 
trabalhos de casa 

e 

Outros conseguem 
fazer os trabalhos de 
casa depressa 

   

          

14 

   Alguns gostavam de ter 
amigos e 

Outros têm todos os 
amigos que querem 

   

          

15 

   Alguns acham que 
podiam fazer bem 
qualquer desporto novo 
que nunca fizeram 

e 

Outros acham que 
podem não ser 
capazes de fazer bem 
desportos que nunca 
fizeram 

   

          

16 

   Alguns preferiam que o 
seu corpo fosse 
diferente 

e 

Outros gostam do seu 
corpo tal como é 

   

          

17 

   Alguns costumam fazer 
as coisas como deve ser e 

Outros não costumam 
fazer as coisas como 
devem ser 

   

          

18 

   Alguns estão geralmente 
contentes consigo 
próprios 

e 

Outros não estão 
contentes consigo 
próprios muitas vezes 

   

          

19 

   Alguns esquecem-se 
muitas vezes das coisas 
que aprenderam 

e 

Outros conseguem 
lembrar-se das coisas 
facilmente 

   

10    Alguns acham bem a 
altura e o peso que têm 

e Outros preferiam que a 
sua altura ou o peso 
fossem diferentes 
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20 

   Alguns fazem sempre as 
coisas com outros 
miúdos 

e 

Outros fazem sempre 
as coisas sozinhos 

   

          

21 

   Alguns acham que são 
melhores que outros da 
mesma idade 

e 

Outros acham que 
não conseguem jogar 
tão bem como os 
outros 

   

 

22    Alguns preferiam que o 
seu aspecto físico (a 
maneira como parecem) 
fosse diferente 

e Outros gostam do seu 
aspecto físico tal como 
é 

   

          

23    Alguns arranjam 
complicações muitas 
vezes por causa das 
coisas que fazem 

e Outros não costumam 
fazer coisas que lhe 
arranjem 
complicações 

   

 

24 

   Alguns gostam de ser o 
tipo de pessoa que são e 

Outros preferiam ser 
outra pessoa 

   

          

25 

   Alguns fazem muito bem 
os seus trabalhos nas 
aulas 

e 

Outros não fazem 
muito bem os seus 
trabalhos nas aulas 

   

          

26 

   Alguns gostavam que 
mais miúdos da sua 
idade gostassem deles 

e 

Outros acham que a 
maior parte dos 
miúdos da sua idade 
gostam deles 

   

          

27 

   Nos jogos e no desporto 
alguns miúdos ficam a 
ver a maior parte 

e 

Outros jogam a maior 
parte das vezes em 
vez de ficarem só a 
ver 

   

        

 
28 

   Alguns gostavam mais 
que a cara ou o cabelo 
fossem diferentes 

e 

Outros gostam da cara 
e do cabelo que têm 

   

          

29 

   Alguns fazem coisas que 
sabem que não devem 
fazer 

e 

Outros quase nunca 
fazem coisas que eles 
sabem que não 
deviam 

   

          

30 

   Alguns estão muito 
satisfeitos por serem 
como são 

e 

Outros preferiam ser 
diferentes 
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31 

   Alguns têm dificuldades 
em responder às 
perguntas do professor 

e 

Outros conseguem 
quase sempre dar as 
respostas 

   

          

32 

   Alguns são muito 
conhecidos dos outros 
da mesma idade 

e 

Outros não são muito 
conhecidos 

   

          

33 

   Alguns miúdos não 
jogam bem jogos de rua e 

Outros são bons a 
jogar jogos novos 

   

          

34 

   Alguns acham que são 
giros (têm bom aspecto) e 

Outros acham que não 
são giros 

   

          

35 

   Alguns portam-se bem 

e 

Outros acham difícil 
portarem-se bem 

   

          

36 

   Alguns não estão muito 
satisfeitos com a 
maneira como se portam 

e 

Outros acham que a 
maneira como fazem 
as coisas é boa 

   

 
 
 
 
 
 

☺ Muito Obrigado pela tua colaboração! 
   

 

   

   

 

 

 

 

 

Teste Sociométrico 

 

Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas os teus colegas 

de turma e ordená-los por ordem de preferência. Responde honestamente às perguntas e de 

forma individual. 
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1. Nos intervalos, quais os assuntos dos quais mais gostas de falar? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Com quem é que gostas mais de estar nos intervalos em: 

1º lugar - ____________________________ 

2º lugar - ____________________________ 

3º lugar - ____________________________ 

Com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos em: 

1º lugar - ____________________________ 

2º lugar - ____________________________ 

3º lugar - ____________________________ 

 

2. Preferes fazer trabalhos individuais ou em grupo? 

_______________________________________________________________________ 

Se tiveres de fazer um trabalho de grupo quem é que escolherias em: 

1º lugar - ____________________________ 

2º lugar - ____________________________ 

3º lugar - ____________________________ 

E quem é que não escolherias em: 

1º lugar - ____________________________ 

2º lugar - ____________________________ 

3º lugar - ____________________________ 

 

3. Imagina que entras para o Desporto Escolar. Que modalidade é que gostavas de 

praticar? (pode ou não existir actualmente). 

_______________________________________________________________________ 

Quem é que levarias contigo? 

1º lugar - ____________________________ 

2º lugar - ____________________________ 

3º lugar - ____________________________ 

Quem é que não levarias contigo? 

1º lugar - ____________________________ 

2º lugar - ____________________________ 

3º lugar - ____________________________ 
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Obrigado pela colaboração! 
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