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1) Introdução 

Numa turma é habitual haver pessoas com hábitos de vida diferentes, estilos de vida 

diferentes e vivências diferentes, tudo isto provocado essencialmente pelo contexto familiar 

e social que é distinto. Posto isto torna-se bastante pertinente a aplicação deste teste de 

forma a perceber cada contexto, cada aluno quanto ao seu passado e ao seu presente no 

que toca à vida escolar e extra curricular e particularmente nas interações existentes entre 

os diferentes membros da turma. 

Uma turma é um grupo, sendo este grupo constituído por alunos, sendo estes alunos 

do mesmo grupo contudo não gostam nem se dão todos uns dos outros, não gostam nem 

se dão com os mesmos que os outros. Assim, é meu objetivo perceber quais são os alunos 

mais populares e aqueles que são rejeitados pelos seus pares. Com a constituição e 

interpretação dos dados resultantes dos testes, irei poder ter noção das relações 

intergrupais de aceitação e de rejeição, dando assim oportunidade de perceber alguns 

comportamentos e atitudes existentes durante as aulas. Servindo também para a 

constituição de grupos de trabalho tendo em vista a motivação para a prática de Educação 

Física, bem como a inclusão dos alunos com mais dificuldades com colegas que os 

possam ajudar. 
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2) Caraterização da turma 

2.1) Identificação dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOME DATA DE 
NASCIMENTO 

IDADE NEE 

1 X 28/01/1996 17  

2 X 01/07/1999 13  

3 X 21/10/1997 15  

4 X 26/09/1999 13  

5 X 03/07/1998 14  

6 X 28/12/1999 13  

7 X 04/01/1998 15  

8 X 01/03/1997 16  

9 X 22/06/1998 14  

10 X 03/07/1997 15 X 

11 X 02/02/1999 14  

12 X 17/01/1999 14  

13 X 19/10/1994 18  

14 X 06/01/1997 16 X 

15 X 25/12/1995 17  

16 X 06/06/1998 14  

17 X 23/10/1996 16  

18 X 10/09/1997 15  

19 X 16/05/1996 16  

20 X 02/08/1997 15  

Gráfico 1. Idade Gráfico 2. Género 
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A turma do 8ºD representa uma junção de alunos provenientes de várias turmas do 

ano letivo transato, sendo que por ser a última letra do 8º ano significa que é a turma com 

os alunos com mais dificuldades. Contudo estas dificuldades não se verificam de um modo 

geral na Educação Física, com a maioria dos alunos a estarem aptos para a prática das 

atividades físicas. 

Esta turma é constituída por 18 alunos, dos quais 13 são rapazes e 6 são raparigas, 

com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. Do total de 18 alunos da turma, 

existem apenas 2 que apresentam NEE. No entanto nenhum destes casos apresenta 

restrições para a prática de atividade física. Quanto a restrições para a atividade física, o 

aluno Nº11 apresentou durante toda a AI uma lesão no tornozelo e não pôde realizar as 

aulas de Educação Física (EF), e o aluno Nº6 apresenta uma lesão no pé direito pelo que 

alguns exercícios têm de ser adaptados para ele. 

Apesar de estarem inscritos um total de 18 alunos na turma, esta sofreu algumas 

alterações, nomeadamente os alunos Nº13 e Nº15, por fazerem 18 anos durante o 

presente ano letivo, não foram efetivamente matriculados, pelo que nunca compareceram 

na escola. A Nº 17, Nº 18 e o Nº19, são alunos que entraram ao longo do período para a 

turma, sendo que as Nº 17 e 18, são provenientes de escolas junto à de Alfornelos, 

enquanto que o Nº19 veio de Cabo Verde. Outro dos casos de abandono da turma foi o 

aluno Nº 10 que foi transferido para outra escola. 

Desta turma apenas 2 alunos frequentavam o desporto escolar (DE) (Futsal 

Masculino), no entanto presentemente já 5 alunos frequentam o mesmo núcleo de DE. 

Contudo apenas um pratica uma modalidade desportiva fora da escola. 

Esta é uma turma que por vezes é pouco colaborativa e que tem alguns alunos com 

comportamentos constantes de desvio. Contudo, é uma turma que quando está na tarefa é 

bastante empenhada. Pois tem bastante potencial ao nível psicomotor, mas que se perde 

em comportamentos conflituosos e desviantes. 

Através da realização Plano de Trabalho de Turma (PTT) verificou-se que a turma em 

geral apresenta fragilidades ao nível da concentração, motivação, comportamento, relação 

interpessoal e organização pessoal. 
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2.2) Contexto familiar 

 

 
 

 

No que toca às habilitações literárias dos encarregados de educação dos alunos da 

turma, verifica-se que a maioria dos encarregados de educação frequentou a escola até ao 

9º ano, e de seguida o 6º ano foi o segundo ano em que os encarregados de educação 

deixaram de estudar. De referir ainda que que apenas 14 % dos encarregados de 

educação tem uma licenciatura (apenas 2). 

2.3) Saúde 

Através da análise dos resultados da AI do Fitnessgram, é possível constatar que 

cerca de 67% da turma está dentro da ZSAF. Contudo ainda 33% está fora, e destes 

existem 2 casos em que os alunos estão muito acima dos valores recomendados, pelo que 

são casos a ter em conta ao longo do ano. 

 

Ainda dentro da saúde dos alunos, apenas o Hélder apresenta razões para não fazer 

alguns tipos de exercício como por exemplo salto em altura ou salto em comprimento, uma 

vez que tem uma lesão no pé direito. 

7% 

22% 

7% 

7% 29% 

7% 

7% 

14% 

Habilitações Literárias 

3º Ano

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

67% 

33% 

Zona Saudável da Aptidão 
Física 

ZSAF

Fora ZSAF

Gráfico 3. Habilitações Literárias dos Enc. de Ed 

Gráfico 4. Zona Saudável da Aptidão Física 
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2.4) Prática de exercício físico formal 

No que concerne com a prática da atividade física extracurricular, esta turma apresenta 

uma baixa percentagem de praticantes uma vez que apenas cerca de 36% da turma é que 

pratica uma atividade extracurricular.  

 

 

Dos alunos que praticam, cerca de 50% praticam a modalidade de Futebol. As 

restantes modalidades praticadas atualmente, ou já praticadas, são a dança, o judo, o 

futsal e o ténis.  

2.5) Hábitos diários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos hábitos diários dos alunos, foi-lhes questionado sobre se tomava pequeno-

almoço todos os dias antes de irem para a escola e o gráfico apresentado diz-nos que a 

maioria dos alunos tomam o pequeno-almoço, o que é positivo, contudo ainda existem 

alunos que não comem nada antes de ir para a escola. 

  

Gráfico 7. Pequeno-almoço 

Gráfico 5. Modalidades praticadas Gráfico 6. Prática de Atividade Física 
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3) Estudo sociométrico 

3.1) Procedimento 

Este teste foi aplicado no fim do 1º Período, com o objetivo de recolher dados relativos 

às relações dos alunos da turma, como por exemplo o relacionamento, integração e 

sociabilidade entre os alunos. 

Desta forma é-me fornecido indicadores que são importantes para a caracterização da 

turma e para a formação dos pequenos grupos que possam ser construídos para as aulas 

de Educação Física (EF). Estes grupos são diferenciados através dos elementos mais 

aceites e por outro lado os mais rejeitados. Este facto pode vir a melhorar o clima de aula, 

a motivação para a prática e a consequente promoção das aprendizagens com sucesso. 

Este é um teste curto e de respostas rápidas, contendo cinco questões, nas quais é 

pedido aos alunos que indiquem impreterivelmente 3 colegas, por ordem decrescente de 

preferência, tendo em conta o que lhes é questionado. Das cinco questões, três são de 

natureza afetiva, e duas de rejeição das mesmas.  

As perguntas são as seguintes: 

1. Quem gostarias que estivesse sentado ao pé de ti na sala de aula?   

2. Quem gostarias que fosse à tua festa de anos? 

3. Quem NÃO gostarias que fosse à tua festa de anos? 

4. Quem pensas que te irá escolher para ir à sua festa de anos? 

5. Quem pensas que NÃO te irá escolher para ir à sua festa de anos? 
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3.2) Apresentação e análise dos dados 

3.2.1) Aceitação 

Tendo em vista a aceitação da turma dos alunos na turma, foi-lhes questionado 

primeiramente que gostariam que se sentasse ao pé de si na sala de aula.  

 

Através da observação do gráfico, pode-se verificar que existem três grupos na turma. 

Destes três grupos, dois destacam-se mais, uma vez que as relações entre eles são todas 

mútuas. É percetível também que o mais referenciado é o C, com 6 nomeações, logo 

seguido pelo J, com 5. 

 

Gráfico 8. Questão 1 

Gráfico 9. Nomeações Positivas (Questão 1) 
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A segunda questão, baseia-se nas afetividades entre os alunos. Assim sendo foi-lhes 

questionado sobre quem levariam à sua festa de anos.  

 

Sendo esta situação da festa de anos algo para o qual se convidam os que se 

consideram amigos, penso ser importante e pertinente para a formação de grupos. 

Podemos interpretar o gráfico em baixo, dizendo que existem de novo os 3 grupos mais 

destacados, contudo um deles está mais alargado em relação à primeira questão, pelo que 

se pode concluir que o grupo do C, o D, J e M é o grupo mais regular e com melhor 

relação. 

A terceira questão centrou-se no pensamento que os alunos têm sobre o que os 

colegas pensam, e mais uma vez o tema foi a festa de anos. Após a recolha dos dados foi 

elaborado o seguinte gráfico. 

Gráfico 10. Questão 2 
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Este gráfico mostra que a perceção dos alunos sobre o que os colegas pensam está 

de acordo com o que realmente fazem, uma vez que os grupos formados pelas escolhas 

deles são os mesmos formados pelas perceções deles. Mais uma vez é de destacar os 3 

grupos presentes na turma, uma vez que se escolhem mutuamente. 

  

Gráfico 11. Questão 4 



Estudo de Turma – 8ºD Página 13 
 

3.2.2) Negação 

Para se verificar a negação dos alunos para com os colegas, foi questionado também 

aos alunos sobre quem não gostariam que fosse a sua festa. 

 

Fica bem visível neste gráfico que existem 3 alunos com os quais a maioria da turma 

não se relaciona, ou não quer ter relacionamento próximo, são eles o T o H e a T. De 

destacar ainda que existem alunos que não foram rejeitados, são eles o J, o M e a B. 

Gráfico 12. Questão 3 
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Verifica-se de novo neste gráfico os três elementos mais rejeitados da turma, no 

entanto esta questão prende-se mais com o pensamento que eles têm em relação à 

opinião dos outros. Verifica-se também que o aluno X, não foi atribuída qualquer 

nomeação. 

3.2.3) Aceitação e Rejeição 

Quanto à relação entre a aceitação e a rejeição, foram elaborados os seguintes 

gráficos: 
 

 

Gráfico 13. Questão 4 

Gráfico 14. Comparação entre quem querem na festa e quem não querem na sua festa 
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De forma a interpretar o gráfico, irei agrupar os alunos através de 3 categorias, os 

alunos Rejeitados, os alunos Controversos e os alunos Populares. 

Grupo dos Alunos Rejeitados: H, T e T.  

Grupo dos Alunos Populares: C e J. 

Grupo dos Alunos Controversos: A, B, D, K, e M.  

 

 

 

Grupo dos Alunos Rejeitados: H, T e T.  

Grupo dos Alunos Populares: G, J e M. 

Grupo dos Alunos Controversos: C e D. 

3.2.4) Análise dos dados do teste sociométrico 

De acordo com Cruz, M. (2002), citando Coie e Dodge (1990), ao longo dos últimos 

anos tem surgido novamente o interesse de se avaliar o ajustamento social das crianças, 

em particular o definido pelo grupo de pares e a importância que este revela para o futuro. 

Desta forma torna-se pertinente classificar os alunos em grupos sociométricos, tendo em 

conta a sua natureza e a dimensão das relações interpessoais e interpares. 

A realização destes testes permitem perceber que os alunos conseguem estabelecer, 

relativamente aos seus pares, as diferenças entre escolher os colegas de “brincadeira” ou 

para trabalhos para a escola, e consequentemente especificar com quem não simpatizam 

(Cruz, Maria (2002), citando Asher e Dodge (1986). De acordo com Cruz, M. (2002) as 

relações interpessoais com o grupo de pares tende a ser categorizada em aceites ou não 

aceites. Quanto ao grupo dos “não aceites” podem ser subcategorizados como os 

Gráfico 15. Comparação entre quem pensam que vai convidar ou não vai convidar para a festa de anos. 
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rejeitados, os negligenciados e os controversos. No que concerne ao grupo dos aceites, 

esta aceitação traduz claramente índices elevados de impacto social e de uma positiva 

preferência social, não existindo dúvidas, que estas crianças manifestam ser mais 

competentes nas suas relações interpessoais do que as crianças não aceites (Coie (1990), 

citado por Cruz, M. (2002). 

De forma a poder perceber, um pouco melhor, o significado de cada grupo definido, a 

consulta da bibliografia define os grupos da seguinte forma:  

Os Rejeitados:  

De acordo com Cruz, M (2002), citando Coie e Dodge (1990): 

“O grupo dos rejeitados apresenta índices baixos de preferência social e elevado 

impacto social e é activamente do desagrado do grupo de pares. Estas crianças tendem a 

exibir elevados níveis de agressividade e de comportamentos disruptivos nos contextos de 

grupo, sendo vistas como menos competentes socialmente, menos atraentes e mais vezes 

colocadas fora das actividades de grupo”  

No caso particular da turma do 8ºD, ficou bem explicito a existência de 3 alunos 

rejeitados. Anteriormente era facilmente detetado o caso da rejeição do H (devido a ser 

novo na turma e ser um aluno pouco sociável), e da T (aluna com NEE e pouco sociável). 

Já o caso do T, foi apenas detetado após a realização deste teste. 

Os Negligenciados: 

De acordo com Cruz, M. (2002), citando Coie, Dodge e Coppotelli, (1982): 

“O grupo dos negligenciados apresenta índices negativos de preferência social e baixo 

impacto social, podendo ser considerados como o grupo dos «rejeitados passivos», cuja 

presença é indiferente para o grupo de pares.” 

“Estas crianças tendem a exibir problemas de comportamento internalizados, tais como 

medo, ansiedade e isolamento, têm dificuldade em ter amigos e tendem a ser ignorados 

pelo grupo de pares, embora não despertem necessariamente antipatia” 

“Segundo estes mesmos autores, este grupo de crianças não demonstra de uma forma 

geral tentativas de aproximação com os pares e despende maior período de tempo em 

situações de solidão. É de salientar ainda que estas mesmas crianças sentem dificuldades 

em travar conversa com grupos de desconhecidos, mesmo em actividades de brincadeira”  

Nesta turma, não existe nenhum aluno com estas características, pois de alguma 

forma os três casos dos alunos rejeitados, são integrados de alguma maneira nas aulas. 
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Os Controversos 

De acordo com Cruz, M. (2002) (Citando (Coie, Dodge e Coppotelli, 1982) (cit. 

Bukowski e Newcomb, 1985): 

“O grupo dos controversos apresenta um elevado impacto social e moderada 

preferência social, despertando em simultâneo no grupo de pares sentimentos opostos: a 

estima e a indesejabilidade. Esta oposição de sentimentos permite caracterizar este grupo 

como tendo uma surpreendente valência «flutuante» nas relações interpessoais com o 

grupo de pares.”  

Nesta turma existem alguns alunos que têm o perfil que se encaixa neste grupo, são 

eles a A, a B, o K, o M o C e o D. Sendo alguns deles uma confirmação do que já se tinha 

percebido através das aulas, pois há os alunos que gostam muito deles e outros não 

gostam, como se pôde verificar através dos gráficos. 

Os Populares: 

Silva, M. (2007) (Citando (Coie, Dodge e Coppotelli, 1982) (cit. Bukowski e Newcomb, 

1985): 

“Refere-se à criança altamente preferida pelos pares, com grande número de 

nomeações positivas e baixo número de nomeações negativas” 

Na turma do 8ºD, verificam-se alguns casos destes, sendo eles o J e o M. Mais uma 

vez não se verificou nenhuma surpresa nesta incidência, contudo surpreendeu o facto de 

alguns alunos não estarem neste grupo como é o caso da J e da B. 

Os Médios /Neutros: 

Silva, M. (2007), citando Coie, Dodge e Coppotelli (1982) 

“ Refere-se à criança que recebe um número de nomeações próximo à média do 

grupo.”: 

No que concerne a este grupo, os alunos que se inserem nele são os restantes, ou 

seja: a B, o G, a J, a L e o K. 
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2º Questionário 

 Com o objetivo de melhorar o estudo de turma já realizado, foi colocado aos alunos 

um novo questionário com o intuito de perceber a relação dos mesmos com a escola e 

todo o seu meio envolvente. 

Este questionário foi implementado no final do 2º Período aos alunos, e subdividiu-se 

por diversos temas, entre os quais o contexto familiar, a vida escolar e antecedentes, 

tempos livres e ainda as disciplinas da escola. Os resultados irão ser apresentados em 

gráficos e posteriormente descritos. Assim sendo irá ser feita de seguida a análise dos 

dados: 

Contexto familiar 

 No que concerne ao tipo de habitação e à partilha do quarto seguem-se os 
seguintes gráficos: 
 

 

 

Desta forma é possível verificar que quase a totalidade dos alunos habita num 

apartamento, no qual 60% partilha o quarto com um membro da família. Sendo este na sua 

maioria um irmão. 

 

80% 

20% 

Tipo de Habitação 

Apartamento Moradia

60% 

40% 

Partilhas o teu quarto com 
alguém? 

Sim Não

7% 

93% 

Onde costumas estudar? 

Escola Casa

Gráfico 16. Tipo de habitação Gráfico 17. Partilha do quarto 

Gráfico 18. Local de estudo 
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Quando questionados acerca do sítio onde costumam estudar, apenas um aluno 

afirma que estuda na escola, sendo que o resto da turma diz que é em casa que estuda. 

Quanto às horas que cada aluno passa a estudar, tal como verificado no gráfico em baixo 

exposto, a maioria dos alunos diz que estuda entre 1h e 2h30m, sendo que ainda 27% diz 

que estuda menos de 1h e apenas 13% diz que estuda mais de 2h30min. 

 

No que toca à relação que os alunos têm com os pais e com os alunos, os gráficos 

abaixo representam que a maioria dos alunos tem uma relação “muito boa” com os seus 

pais, logo seguida de uma relação “boa” com os mesmos. Este facto é de salientar uma 

vez que é muito importante haver uma boa relação com os pais, para que haja um normal 

desenvolvimento dos adolescentes. Este facto poderá ainda trazer boas perspetivas para 

os alunos numa vida futura enquanto pais. Quanto à relação que os alunos têm com os 

irmãos, mais uma vez se verifica que a mesma é “muito boa”. De referir ainda que apenas 

3 alunos não têm irmãos. 

    

Vida escolar e antecedentes 

 Este ponto iniciou-se coma questão sobre há quantos anos os alunos frequentam a 

escola, verificou-se que a média é de 5 anos, havendo alguns que estão há 6 anos. Este 

facto é bastante negativo, pois representa que os alunos são repetentes, e alguns deles 

27% 

60% 

13% 

Quantas horas estudas por 
semana? 

 

< 1h

1h - 2h30m

> 2h30m

6% 

7% 

27% 

60% 

Relação com os pais? 

Relativa

Média

Boa

Muito Boa

7% 

7% 

13% 

53% 

20% 

Relação com os irmãos? 

Relativa

Média

Boa

Muito Boa

Não tem

Gráfico 19. Horas de estudo 

Gráfico 20. Relação com os pais Gráfico 21. Relação com os irmãos 
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mais que uma vez. Apenas 3 alunos são provenientes de outras escolas, sendo elas D. 

Pedro V e ainda 2 provenientes de Cabo Verde. 

 Quando questionados acerca da opinião sobre a escola, a maioria dos alunos refere 

que gosta “mais ou menos” da escola. Apenas um aluno refere que não gosta “nada” da 

escola que frequenta, tal como é demonstrado no gráfico apresentado em baixo. 

 

 

 No que concerne aos aspetos que mais gostam na escola, as respostas mais 

apresentadas são o “campo de futebol” e “estar com os amigos”. Estas respostas 

demonstram que estes são alunos com um elevado nível de vida social, o que tem aspetos 

positivos mas também negativos, estes últimos passarão pela falta de importância que a 

escola apresenta para eles. Quanto ao que menos gostam, os alunos referem que são as 

auxiliares de educação e as salas de aula como os aspetos mais negativos. Este facto 

deve-se essencialmente devido a alguns comportamentos dos alunos, que levam a 

repreensão das auxiliares de educação, o que leva a esta apreciação das mesmas. 

Tempos Livres 

 

20% 

6% 

60% 

7% 
7% 

Gostas da tua escola? 

Nada

Pouco

Mais ou menos

Bastante

Muito

22% 

25% 

12% 

24% 

17% 

Ocupação dos tempos livres 

TV

Computador

Desporto

Sair com os
amigos(as)
Ler

Música

Gráfico 22. Gosto pela escola 

Gráfico 23. Ocupação dos tempos livres 



Estudo de Turma – 8ºD Página 21 
 

 Para a ocupação dos tempos livres, os alunos têm 3 preferências que se destacam, 

são elas ver “TV”, estar no “computador e “sair com os(as) amigos(as). Mais uma vez é de 

destacar a vida social que os alunos têm, ao gostarem de estar com os amigos em 

detrimento de outras atividades. No contexto da nossa disciplina, é de referir que apenas 

12 % dos alunos diz que faz desporto nos seus tempos livres, o que representa um pouco 

a sociedade que estão inseridos. O ponto mais negativo que se retira desta pergunta é o 

facto de nenhum aluno ocupar os seus tempos livres com leitura. Este facto trás diversos 

aspetos negativos, entre os quais o sucesso académico poderá estar a ser posto em 

causa, pois é com uma frequente leitura que o ser humano poderá desenvolver-se a nível 

intelectual, desenvolvendo a sua escrita e a sua oralidade. Este facto é provado pelos 

testes escritos realizados pelos alunos, onde os mesmos cometeram diversos erros ao 

nível da escrita e da construção frásica.  

Disciplinas da escola 

 No que concerne às disciplinas que os alunos referiram como sendo as suas 

disciplinadas preferidas são “Educação Física”, “Inglês”, “Música” e “Matemática”. Estas 

escolhas foram feitas devido a várias razões, entre as quais, “porque são aulas divertidas”, 

porque é fácil” e ainda “porque sim”. 

 

 Particularmente em relação à classificação dos alunos para a EF, a maioria dos 

alunos “gosta” ou “gosta muito” da disciplina. O que particularmente, não é uma surpresa, 

uma vez que a maioria dos alunos tem um elevado empenho durante as aulas, e se 

demonstra predisposta para a prática da disciplina. Os fatores para este gosto da 

disciplina, devem-se essencialmente ao facto de as aulas “serem fixes”, de serem feitos 

7% 

33% 

27% 

33% 

Classificação da Educação Física 

Não gosto

Gosto pouco

Indiferente

Gosto

Gosto muito

Gráfico 24. Classificação da Educação Física 
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“muitos exercícios giros e interativos”, “porque são aulas divertidas” e ainda porque “faz 

bem”. 

 Relativamente às matérias onde os alunos se sentem com mais dificuldades na 

disciplina de EF, os mesmos referem que são salto em comprimento, andebol e voleibol, 

sendo que o salto em comprimento foi a que foi referida mais vezes. Na minha opinião esta 

é uma matéria que a maioria da turma se encontra nu nível bastante positivo, pelo que não 

compreendo as dificuldades sentidas pelos mesmos. No que concerne às matérias que os 

alunos gostariam de experimentar nas aulas de EF, os alunos referiram râguebi e hóquei. 

 Para um bom professor de EF, os alunos referem que tem de “saber ensinar”, ter 

“educação”, “respeito”, “amizade” e “saber reagir aos vários momentos da aula”. 

 Por ultimo os alunos foram questionados acerca da importância da EF na escola, à 

qual todos atribuíram importância, no entanto as justificações variaram entre o “porque 

sim”, “porque faz bem” e “para manter boa forma física”. 
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4) Conclusões 

Os grupos definidos através das questões desenvolvidas no teste sociométrico foram 

confirmados maioritariamente na questão de quem gostariam que se sentasse ao pé de si 

nas aulas. Assim sendo verifica-se que as perguntas de atração para a tarefa permitem 

uma melhor perceção da definição de grupos do que questões de atração do social. 

Comparando as questões de aceitação com as de rejeição, verifica-se que o número 

de correspondências mútuas diminui drasticamente, originando um maior consenso grupal 

quanto à aceitação do que à rejeição. 

Os grupos com maior incidência são os seguintes: 

- M, D, C e J 

- K, K, G e M;  

- L, B e A. 

Dentro destes três grupos, o grupo mais coeso é o do M, do D, do C e do J, uma vez 

que em todos os aspetos eles escolhem-se mutuamente. 

Quanto aos grupos sociométricos, estes são: 

- Alunos Negligenciados: H, T e T 

- Alunos Populares: J e M 

- Alunos Controversos: A, B, K, M, C e D 

- Alunos Neutros: B, G, J, L e K 

 No que concerne ao segundo questionário fornecido aos alunos, teve como objetivo 

uma melhor perceção do meio envolvente dos alunos, nomeadamente no seu meio familiar 

e no seu meio escolar. Assim sendo posso concluir que os alunos, dedicam uma razoável 

média de horas de estudo, estando entre 1h e 2h30m. Quanto à ocupação dos tempos 

livres é importante referir que nenhum dos alunos ocupa esses tempos livres a ler, o que é 

um ponto bastante negativo, devido à importância que esta ocupação poderia trazer no 

desenvolvimento de cada um. É importante também referir que a maioria “gosta” ou “gosta 

muito” da disciplina de EF, referindo muitas das disciplinas lecionadas são aquelas que 

gostam mais. 

 Particularmente às horas dedicadas aos estudos, penso que se forem bem 

aproveitadas serão producentes para a vida escolar, e para atingir os objetivos dos alunos. 

Quanto à ocupação dos tempos livres é interessante verificar que esta ocupação está 

repartida em três aspetos, sendo eles estar com os amigos, ver tv e estar no computador. 

Ainda que duas destas atividades sejam feitas em casa, é importante referir que existem 

alunos que praticam desporto e socializam com os amigos, o que permite dizer que os 
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alunos não estão sempre fechados em casa mas são também um pouco pró ativos. É de 

ressalvar de novo que a leitura não faz parte da ocupação dos tempos livres dos alunos 

desta turma, tornando-a assim numa turma com resultados fracos na disciplina de 

Português, bem como nos testes escritos, onde os professores descontam bastante em 

erros de construção frásica e de ortografia. 

 Quanto às disciplinas que os alunos gostariam de ver ser lecionadas nas aulas de 

EF, irei proceder à aprendizagem do hóquei em patins, uma vez que alguns alunos reúnem 

boas competências para isso. Nas matérias que os alunos sentem mais dificuldades, 

surgiu o salto em comprimento, que é uma das matérias onde a maioria da turma tem bons 

resultados na sua avaliação, pelo que causou alguma estranheza. 

 Por ultimo, penso que este segundo questionário veio completar o primeiro porque 

permitiu-me retirar algumas conclusões no que concerne a um melhor processo ensino-

aprendizagem dos alunos, percebendo o meio envolvente da sua vida, as suas 

dificuldades, e os seus gostos perante a escola  
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Anexos 

Anexo 1 - Teste sociométrico 

Escola E.B. 2/3 Alfornelos 

Núcleo de Estágio 2012/2013 
 

 

Primeiramente gostaria de agradecer a vossa disponibilidade para responder a este Teste 

Sociométrico e apelar à vossa sinceridade/seriedade. Tenham ainda em consideração, que devem 

responder às perguntas indicando os nomes por ordem decrescente de preferência.  

 

Teste Sociométrico 
 

 Nome: _________________________________________ Ano/Turma: ____ 
 

   (responde por ordem decrescente de preferência) 
 
 

1. Quem gostarias que estivesse sentado ao pé de ti na sala de aula?   
 
   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 

2. Quem gostarias que fosse à tua festa de anos? 
 
   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 

3. Quem NÃO gostarias que fosse à tua festa de anos? 
 
   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 

4. Quem pensas que te irá escolher para ir à sua festa de anos? 
 
   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
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5. Quem pensas que NÃO te irá escolher para ir à sua festa de anos? 
 

   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 
 

 
1. Quais são, dos teus colegas de turma, aqueles com quem gostarias de formar uma 

equipa para jogares nas aulas de Educação Física? 
 
   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 

2. Quem NÃO gostarias que fizesse parte da tua equipa nas aulas de Educação Física? 
 
   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 
 

3. Quem pensas que te irá escolher para a sua equipa nas aulas de Educação Física? 
 
   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 
 

4. Quem pensas que NÃO te irá escolher para a sua equipa nas aulas de Educação Física? 
 

   1-________________________________________ 
   2-________________________________________ 
   3-________________________________________ 
 
 

Muito obrigado pela vossa colaboração! 
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Anexo 2 - Questionário 

Escola E.B. 2/3 Alfornelos 

Núcleo de Estágio 2012/2013 
 

Ficha do Aluno 
  

Nome: _________________________________________ Ano/Turma: ____ 
 

Contexto Familiar 
1. Tipo de habitação:  Moradia □              Apartamento □             Outra □  Qual?_________ 
 

2. Partilhas o teu quarto com alguém?   Não □     Sim □   Com quem? ________________ 

 

3. Gostas de estar em casa? Não □    Sim□   Porque?______________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 

4. Quando chegas a casa ficas: Sozinho □   Acompanhado □  Com quem?______________ 

 

5. Onde costumas estudar?__________________________________________________ 

 

6. Quantas horas por semana?_______________________ 

 

7. A tua relação com os teus pais é? Má  1          2          3         4          5       Muito Boa 

 
8. E com os irmãos? Má  1          2          3         4          5       Muito Boa 

 
 

Vida Escolar e Antecedentes 

1. Este é o teu 1ªano na escola? 

Não  □     Há quantos anos a frequentas? _______________________________ 

Sim  □    Qual foi a tua escola anterior? _________________________________ 

 

2. Gostas da escola que frequentas? Nada  1          2          3         4          5       Muito 

 

3. O que gostas mais na tua escola?___________________________________________ 

 

4. E o que gostas menos? ___________________________________________________ 

 
5. Já repetiste algum ano? Não  □  Sim □  Qual? __________________________________ 

 
6. Na tua opinião quais as causas? ____________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

Tempos Livres 

1. Como costumas ocupar os teus tempos livres? 

TV □     Computador □      Desporto □      Sair com amigos(as) □      Ler □       Música □     

Outro (Qual): __________________________________________________________________ 

 

Disciplinas da Escola 

1. Quais são as tuas disciplinas preferidas? ______________________________________ 

Porque?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Como classificas a Educação Física? Não gosto  1         2         3        4        5    Gosto Muito 

Porque? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Nas aulas de Educação Física, quais as modalidades/matérias em que tens mais dificuldades? 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
4. De entre as modalidades que nunca praticaste, quais as que gostarias de experimentar nas aulas de 

Educação Física? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. O que consideras mais importante num professor de Educação Física? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. O que consideras menos importante num professor de Educação Física? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. Achas que a Educação Física é importante na escola? ___________________________ 

Porquê? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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8. O que achas das tuas aulas de Educação Física este ano? ________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 


