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1. Introdução 

O presente estudo de turma tem como principal propósito construir uma caraterização 

detalhada da turma que me foi atribuída no início do ano letivo, destacando as 

particularidades sociais, culturais, bem como psicológicas e de aprendizagem dos 

elementos que a constituem. Com isto pretendo conhecer de uma forma aprofundada os 

alunos para que durante o ano letivo possa potenciar as estratégias e as dinâmicas de 

trabalho em aula de forma a promover as aprendizagens num ambiente adequado e 

motivante.  

Posto isto, este estudo é referente à turma do 7º3ª da escola E. B. 2,3 Gaspar Correia do 

Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide. Nesta turma sou responsável pelo 

planeamento, condução e avaliação da disciplina de Educação Física, bem como o 

acompanhamento da sua direção de turma. 

No estudo, em primeiro lugar serão apresentados os objetivos, tanto gerais como os 

específicos. Posteriormente será descrita a metodologia utilizada sendo referido a 

amostra, os procedimentos e os seus respetivos instrumentos.  

De seguida são então revelados os resultados dos testes implementados, tando os testes 

do núcleo de estágio e da escola, como os testes de autoconceito e sociométricos. Será 

ainda mencionado uma caraterização geral da turma e uma pequena caraterização 

individual de cada aluno.  

Por último, serão apresentadas as considerações finais deste estudo, sendo 

mencionadas as reflexões e a suas contribuições desta análise para a intervenção 

pedagógica na presente turma. 
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2. Objetivos 

a. Objetivos Gerais 

 Efetuar uma caracterização da turma ao nível das componentes escolares, 

familiar e desportiva; 

 Conceber e disponibilizar um instrumento que auxilie todos os professores do 

7º3ª, para uma melhor intervenção pedagógica, contribuindo também para uma 

maior individualização e consequente melhoria do processo ensino-

aprendizagem; 

 Recolher um maior número de informações que permitam conhecer a turma no 

seu todo e cada aluno individualmente, de modo a encontrar novas formas de 

resolução de problemas e também estabelecer uma melhor e mais próxima 

relação com os alunos. 

 

b. Objetivos Específicos  

 Caracterizar a turma relativamente ao número de alunos, idade e género;  

 Caracterizar a ocupação dos tempos livres dos alunos e averiguar os seus gostos 

em relação à prática desportiva; 

 Identificar eventuais problemas de saúde e tipo de alimentação dos alunos; 

 Caracterizar a situação familiar do aluno e situação económico-social do E.E.; 

 Caracterizar sociologicamente a turma, conhecendo as relações sócio-afectivas 

que se estabelecem no interior da mesma (através da matriz sociométrica); 

 Caracterizar psicologicamente a turma, auferindo um perfil psicológico da mesma, 

no que concerne ao seu Autoconceito e em vários domínios de competência 

(Académico, Social, Atlético, Físico e Comportamental);  

 Contribuir para a definição e escolha das estratégias mais adequadas de modo a 

obter uma eficaz e ajustada intervenção didático-pedagógica.  

 

3. Metodologia 

a. Amostra 

A amostra deste estudo é constituída pelos 21 alunos da turma do 7º3ª, da Escola 

Básica 2,3 Gaspar Correia, do Agrupamento de escolas da Portela e Moscavide, 

no ano letivo 2014/2015. 
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b. Procedimentos 

Como sugere o guia de estágio, o estudo de turma deverá ser aplicado no priemiro 

período tendo em conta os seguintes procedimentos:  

 

 Aplicação dos questionários do estudo aos alunos da turma:  

 

Questionário/Teste Data Local 

Ficha Individual do Aluno 15/09/2014 Na aula de EF 

Ficha de identificação do aluno 

da EB 2,3 Gaspar Correia 

- Com a Diretora de Turma 

Sociométrico 1º Período Na aula de Ef 

Auto-Conceito 1º Período Na aula de EF 

Tabela 1: Cronologia de aplicação dos Instrumentos 

 

 

 Descrição e análise dos dados desses questionários ao longo do 1º Período 

(os dados obtidos serão apresentados utilizando quadros, e, 

fundamentalmente, gráficos (Excel) que serão, posteriormente, 

analisados/interpretados sob a forma de comentário, no sentido de facilitar a 

sua interpretação e compreensão); 

 Apresentação destes em PowerPoint ao Conselho de Turma do 7º3ª: 

 

Questionário/Teste Data Local 

Ficha Individual do Aluno 15/09/2014 

Conselho de Turma - 

Reunião de Avaliação 

Ficha de identificação do aluno da 

EB 2,3 Gaspar Correia 

18/11/2014 

Sociométrico 5/12/2014 

Autoconceito 

Tabela 2: Cronologia de Apresentação dos Resultados 

 

 Construção do relatório do estudo e anexo do mesmo ao Projeto Curricular de 

Turma, para consulta por qualquer professor da turma; 
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c. Instrumentos 

Neste ponto será abordado cada um dos instrumentos utilizados, sendo referido as 

componentes que se lhes associam assim como se analisam os dados obtidos da 

aplicação de cada um. De salientar que todos os instrumentos foram definidos pelo 

Núcleo de Estágio 2014/15, sendo os mesmos que foram utilizados pelo núcleo de 

estágio do ano letivo transato, à exceção da Ficha Individual do Aluno. Em anexo 

encontra-se um exemplar de cada instrumento. 

i. Ficha Individual do Aluno do Núcleo de Estágio 2014/2015 

A Ficha Individual do Aluno caracteriza os alunos relativamente à sua Identidade (nome, 

idade, naturalidade), gosto pela Prática desportiva, e ainda questões específicas da 

disciplina da Educação Física. Neste sentido, nem todas estas dimensões serão 

abordadas neste documento. 

Este questionário tem como objetivo 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. 

ii. Ficha de Caraterização do Aluno da E. B. 2,3 Gaspar Correia 

Esta ficha descreve algumas dimensões do contexto escolar, bem como da situação dos 

Pais/Encarregados de Educação. Nela estão incluídas informações como o percurso 

escolar do aluno, hábitos de estudo e benefícios tanto de apoio pedagógico acrescido, 

como de ação social escolar. Em relação aos Pais/Encarregados de Educação, 

especificamente, são mencionadas as suas habilitações literárias e situação profissional. 

Os resultados dos itens considerados mais pertinentes foram analisados através do 

levantamento das respostas dadas às diferentes questões e posterior cálculo das 

percentagens de cada indicador em função da amostra correspondente, processado com 

o auxílio do programa informático de tratamento estatístico Excel. 

iii. Teste Sociométrico 

“O Teste Sociométrico ajuda-nos a avaliar o grau de integração duma criança/jovem no 

grupo; a descobrir a maneira como ela está a tentar integrar-se; a ver se a sua 

experiência social se está a realizar dum modo salutar ou não e, com base nestes dados, 

melhorar a nossa intervenção pedagógica.” (Northway & Weld, 1999) 
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Este teste consiste numa das técnicas de avaliação sócio afetiva que tem como objetivo 

estudar as características psicossociais num determinado momento e grupo de pessoas. 

Deste modo, é um método que permite estudar/compreender melhor as relações 

interpessoais e medir as relações afetivas entre os indivíduos. 

No Teste Sociométrico são consideradas três situações (dimensão afetiva, dimensão 

educativa/escolar e dimensão lúdica-desportiva). A cada aluno foi pedido que indicasse 

com quem preferia estar em cada uma das situações, assim como, os colegas com quem 

menos gostavam de estar.  

As questões referentes às três situações e dimensões que constituem o teste são as 

seguintes: 

Tabela 3: Dimensões, Critérios e Questões do Teste Sociométrico 

Os resultados obtidos foram transferidos para 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. Os números 1, 2 e 3 indicam as primeiras, 

segundas e terceiras escolhas. A posição do número refere-se, prospectivamente, á 

primeira (amarelo), segunda (vermelho) e terceira (verde) dimensão. Os 0 (zeros) 

representam escolhas que não foram feitas, e são assinaladas apenas quando o aluno 

escolheu ou foi escolhido, mas não em todas as dimensões.  Foram então 

construídas duas matrizes, uma relativa às preferências, e outra para as rejeições (que 

se encontram em anexo). 

A posição sociométrica, ou seja, o grau em que ele é aceite pelos outros membros do 

grupo/turma, é aferido a partir do número de vezes que um aluno é escolhido. Este índice 

(Índice de Posição Sociométrica - IPS) calcula-se atribuindo a cada entrada registada na 

Dimensão Critério Questão 

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

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

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

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

Lúdico 
Desportiva 

Preferência Quais são, dos teus colegas de turma, aqueles com que 
gostarias de formar uma equipa para jogares nas aulas de 
Educação Física? 

Rejeição E quem é que não escolherias para fazer parte da tua 
equipa? 
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coluna vertical de cada aluno o valor 1, desconsiderando a ordem de preferência. 

Determina-se, assim, o número total de vezes em que cada aluno é escolhido. Este 

índice, aplicado a ambos os critérios (preferência e refeição), pode ser classificado da 

seguinte forma: 

Tabela 4: Matriz de Índice de Posição Sociométrica 

Através do cálculo do IPS, é possível representar a estrutura do grupo/turma a partir de 

um Sociograma coletivo em forma de círculo, com o objetivo de facilitar a visualização da 

estrutura existente na turma, nomeadamente as relações dominantes entre os alunos da 

turma e as respetivas posições sociométricas ocupadas por estes no interior da mesma. 

Cada elemento da turma é identificado/simbolizado (foto) de forma a se distinguir as 

raparigas e os rapazes. Estes são dispostos no sociograma de grupo, sendo que no 

centro estão os indivíduos com índice de posição sociométrica mais elevado e, à medida 

que nos afastamos para a periferia, encontramos os índices de menor valor. Assim, á 

semelhança das matrizes, serão construídos dois Sociogramas, um para cada critério, 

Preferência e Rejeição. 

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. 

O número de preferências ou rejeições feitas por cada aluno determina-se, ao longo da 

linha respetiva de cada aluno, verificando quantas escolhas ou rejeições, são realizadas 

por cada um. Cada aluno tem 9 oportunidades de escolha ou rejeição, sendo que pode, 

no entanto, não as fazer todas. O registo é feito na coluna intitulada “Número de escolhas 

feitas” ou “Número de rejeições feitas”. 

>15 Índice de posição sociométrica muito acima da probabilidade; 

[10;14] Índice de posição sociométrica acima da probabilidade; 

9 Índice de posição sociométrica média ou probabilidade; 

[5;8] Índice de posição sociométrica abaixo da probabilidade; 

<5 Índice de posição sociométrica muito abaixo da probabilidade. 
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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 (i.e., desde 3 alunos, 

3 vezes cada um, até a 9 colegas, 1 vez cada um). É através da contagem do número de 

colunas que contêm registos na linha horizontal correspondente a cada aluno, que se 

determina o número de alunos diferentes que cada aluno escolhe ou rejeita. O registo é 

feito na coluna intitulada “Número de escolhidos” ou “Número dos que rejeitam”. 

Considera-se escolha ou rejeição recíproca, quando um aluno escolhe ou rejeita outro 

que também o escolhe ou rejeita. Atendendo a ambos os quadrados onde as colunas e 

as linhas se intersectam, se em ambos houver registo significa que se trata de uma 

escolha ou rejeição recíproca. Quando um aluno escolhe ou rejeita e é escolhido ou 

rejeitado por outro em cada uma das três dimensões, independentemente da posição em 

que é escolhido ou rejeitado, denominamos “Escolhas totalmente recíprocas” ou 

“Rejeições totalmente recíprocas”. Quando temos escolhas ou rejeições recíprocas com 

intensidade inferior a 3-3, chama-se “Escolhas parcialmente recíprocas” ou “Rejeições 

parcialmente recíprocas”. 

É considerada uma escolha forte não recíproca quando se verifica uma escolha forte 

(preferência ou rejeição), que não é correspondida, ou seja, quando um aluno escolhe 

outro nas três dimensões e este não o escolhe em nenhuma. 

Quando na matriz sociométrica surgem quadrados sem nenhum registo ou com o valor 

zero, significa que existe indiferença sociométrica, i.e., a escolha ou a rejeição de cada 

aluno pelos outros não é suficientemente forte para aparecer como tal, em termos de 

teste sociométrico. 

Os resultados sociométricos incidiram, fundamentalmente, na análise das reciprocidades 

que se estabelecem entre alunos da turma, nas preferências e rejeições recebidas. 

iv. Teste Autoconceito 

O autoconceito é composto por imagens acerca do que nós próprios pensamos que 

somos, o que pensamos que conseguimos realizar e o que pensamos que os outros 

pensam de nós e também de como gostaríamos de ser.  

O Questionário de autoconceito é constituído por cinco áreas específicas e uma sobre a 

autoestima global. As competências sobre as quais o teste incide são as seguintes: 

1) Competência Académica – reporta-se à forma como o aluno se perceciona 

quanto ao seu desempenho escolar;  



 11 

2) Competência Social – reporta-se ao grau de aceitação do aluno pelos 

colegas, i.e. como ele se sente em termos de popularidade;  

3) Competência Atlética – reporta-se à relação que o aluno mantém com os 

desportos ou atividades de ar livre;  

4) Competência Física – reporta-se ao grau de satisfação do aluno com o seu 

aspeto, tamanho peso, etc.;  

5) Competência Comportamental – reporta-se à análise que o aluno faz de si 

próprio, em relação ao modo como age, se faz as coisas certas, se age de 

acordo com o que esperam dele, etc;  

6) Autoestima Global – reporta-se à análise que o aluno faz de si enquanto 

pessoa (se gosta de si enquanto pessoa) e não apenas no domínio específico 

de competência.  

 

Cada uma das áreas apresenta seis questões, constituindo um total de 36 perguntas. 

Para cada competência, três questões estão construídos de modo a que, a afirmação, 

refletindo uma alta competência percebida, surja do lado esquerdo, ao passo que nas 

restantes três a afirmação refletindo uma alta competência percebida surge do lado 

direito. Nas seis primeiras questões, as diferentes competências vão aparecendo de 

forma alternada da seguinte forma: (1) Competência Escolar; (2) Aceitação Social; (3) 

Competência Atlética; (4) Aparência Física; (5) Comportamento e (6) Auto-estima global. 

Seguindo esta ordem ao longo do questionário, até completar as 36 questões que o 

constituem. Pretende-se com o tipo de formato utilizado, mostrar ao sujeito que existem 

crianças com características diversas, com as quais ele se pode identificar em maior ou 

menor grau. Não existem à partida respostas certas ou erradas, respostas melhores ou 

piores, mas respostas possíveis e igualmente aceites. Esta ideia é operacionalizada 

através de uma estrutura alternativa para os itens da escala.  

Primeiro, é pedido ao aluno que decida com que tipo de criança se considera mais 

parecido, como referido anteriormente. Em seguida, se julga que é “Tal e qual assim” ou 

“Um bocadinho assim”.  
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O procedimento de cotação é o de atribuir uma pontuação de 1 a 4 a cada uma das 

possíveis 4 respostas de cada pergunta. A percentagem a atribuir a cada competência é 

dada em função da média dos valores das seis questões que a compõem, primeiro a 

nível individual e depois a média da turma.  

Não se considera um valor global, devido ao aluno poder apresentar diferentes imagens 

de competência de si mesmo em cada um dos domínios considerados. Assim, será 

calculado para cada aluno, e para a turma em geral, as médias em cada uma das 

competências estudadas. 

A cada uma das perguntas correspondem as seguintes cotações (cf. Tabela 6), que 

depois de serem calculadas (médias) serão avaliadas com base na seguinte escala (cf. 

Tabela 7): 

 

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 

Sou tal e 
qual 
assim 

Sou um 
bocadinho 
assim 

Exemplo: 
Sou um 
bocadinho 
assim 

Sou tal e 
qual 
assim 

  Alguns 
miúdos 
gostam mais 
de brincar na 
rua 

e 
Outros miúdos 
gostam de ficar 
a ver televisão 

  

Tabela 5 - Exemplo questão do Teste do Autoconceito 
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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 do Autoconceito 

 

 

 

 

 

 

O tratamento dos dados do questionário de autoconceito consiste assim na elaboração 

de tabelas, em que para cada pergunta é colocada a cotação correspondente a cada 

aluno. Por fim, somam-se as médias correspondentes a cada competência, para cada 

aluno e para a turma em geral. Para todo o tratamento do questionário será utilizado o 

programa Excel. 

4. Apresentação dos Resultados 

a. Constituição da Turma 

A turma 7ª3ª é constituída por 23 alunos, onde 9 são rapazes e 14 são raparigas, com 

idades compreendidas entre os 11 anos e 15 anos (idade: 12.89 ± 1.1). Podemos então 

verificar que se trata de uma turma heterogénea no que diz respeito à faixa etária. 

Inicialmente a turma não era tão pequena mas com as transferências de alunos para 

outras turmas e/ou escolas, acabou por ficar reduzida. Podemos também verificar que a 

maioria dos alunos é do género feminino.  

Nível de Autoconceito 

0 - 0,5 Muito Baixa 

0,6 - 1,1 Baixa 

1,2 - 1,7 Média baixa 

1,8 - 2,3 Média  

2,4 - 2,9 Média alta 

3 - 3,4 Alta 

3,5 - 4 Muito alta 

Tabela 7 - Níveis de Autoconceito 
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No que diz respeito à formação da turma, esta também é heterogénea pois todos os 

alunos vieram de turmas diferentes ou foram transferidos de outra escola (cf. Tabela 1). 

Nº Nome Turma Anterior 

1 Andreia Moreira 6º7 

4 Bruna Silva 7º2 

5 Calvin Andrade 7º2 

8 Diogo Cazumbo 6º2 

9 Edson Filipe 6º2 

10 Emanuelle Pinheiro 6º7 

12 Guirvania Agostinho 6º1 

13 Helena Rodrigues 6º2 

14 Idivânia Melo 6º7 

15 Irina Santos 6º1 

16 Joana Ribeiro 6º5 

17 Joana Correia 6º5 

19 Maria Daniela Carvalho 7º2 

20 Miguel Nunes 7º2 

21 Pedro Baptista 7º F (Arco Iris) 

22 Rita B. Gonçalves 6º5 

23 Ruben Costa 6º6 

24 Ruben Catarrinho 7º2 

25 Rui Maria   

26 Sandra Pedro 6º3 

28 Vladislav Bulgakov 7º A (Arco Iris) 

29  Cesarina Prudêncio 7º F (Arco Íris) 

30 Lúcia Nair Prudêncio 7º F (Arco Íris) 
Tabela 8 - Formação do 7º3ª 

Como alunos repetentes temos a Bruna Silva, o Calvin Andrade, a Maria Daniela 

Carvalho, o Miguel Nunes, o Pedro Baptista, o Ruben Catarrinho, o Rui Maria, o Vladislav 

Bulgakov, a Lúcia Prudêncio e a Cesarina Prudêncio. O Pedro Baptista, Vladislav 

Bulgakov, a Lúcia Prudêncio e a Cesarina Prudêncio são os únicos alunos que foram 

transferidos da escola Arco-íris, sendo estes também repetentes. Os restantes alunos 

derivam de diversas turmas do 6º ano da Escola Básica 2, 3 Gaspar Correia. 
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Os professores da turma, para o presente ano letivo – 2014/2015 - são os seguintes: 

 

 

 

  

Disciplinas Professor 

Tecnologias de Informação e Comunicação Raul Silvério 

Matemática Maria Afonso 

Ciências Físico Químicas José Pedroso 

Ciências Naturais Maria Antónia Mira 

Educação Física Ana Leal (estagiária) - Luís Duarte 

Educação Visual Maria Conceição 

Geografia Maria Neto 

História Marília Carvalho 

Língua Inglesa Maria de Sousa 

Língua Francesa Paula Martins 

Língua Portuguesa Maria Valério 

Educação Moral e Religiosa Católica João Cardoso 

Encarregados de Educação 

Nome: Susy Ribeiro 

Representantes dos alunos 

Delegada de Turma: Andreia Moreira 

Subdelegado de Turma: Edson Filipe 

Horário de atendimento 

Quarta-feira – 11:05 - 11:50 

Tabela 9 - Concelho de Turma 
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i. Caraterização Individual dos alunos 

Na tabela seguinte é apresentado uma breve caracterização individual dos alunos, 

focando algumas particularidades, registadas de forma informal, ao longo das aulas. 

Nº Nome Descrição 

1 Andreia Moreira 

Aluna com bom comportamento, pontual e cumpre sempre as tarefas 

pedidas. Esta aluna demonstra um bom desempenho motor e tem 

capacidades para melhorar e adquirir novas competências. 

4 Bruna Silva 

Aluna com diversas dificuldades mas tem vindo a mostrar interesse 

pela prática desportiva assim como, ultrapassar as suas dificuldades 

e a melhorar o seu comportamento. A Bruna sempre que se esforça 

procura a minha atenção para que saiba que estou a ver o seu 

esforço na execução nas tarefas. 

5 Calvin Andrade 

O Calvin é um aluno NEE, que na aula de Educação Física não 

demonstra qualquer dificuldade, pelo contrário, é um aluno muito 

bem comportado, pontual e sempre predisposto para a prática. 

8 Diogo Cazumbo 

O Diogo é um aluno assíduo às aulas com um bom desempenho 

motor. Este é muito reservado porém gosta muito de realizar 

“brincadeiras” na aula. 

9 Edson Filipe 

O Edson é um aluno com uma grande disponibilidade motora para os 

jogos desportivos coletivos, relevando algumas dificuldades nas 

restantes matérias. Nem sempre manifesta o melhor comportamento 

para uma aula mas quando gosta da atividade proposta, participa na 

sua totalidade e faz com que os seus colegas participem com a 

mesma “garra”.  

10 Emanuelle Pinheiro 

Aluna com um bom desempenho motor, principalmente na ginástica 

e no voleibol, porém muito conversadora. É colaborativa tanto com a 

professora como com os colegas. 

12 Guirvania Agostinho 

Aluna com NEE, com uma boa disponibilidade motora porém 

bastante conversadora e “refilona”, apenas quer realizar as tarefas 

que gosta. 

13 Helena Rodrigues 

Aluna com diversas dificuldades mas tem vindo a mostrar interesse 

pela prática desportiva assim como, ultrapassar as suas dificuldades 

e a melhorar o seu comportamento. 

14 Idivânia Melo 

A Idivânia mostra-se uma aluna bastante conversadora e 

brincalhona, onde é necessário chamar à atenção algumas vezes. A 

nível motor, revela um desempenho mediano que poderia ser 
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melhorado se a aluna empenhasse mais nas aulas.  

15 Irina Santos 

Aluna com um bom desempenho motor porém muito conversadora. 

Requer muitas vezes a minha atenção para a concretização das 

tarefas para demonstrar que já atingiu o objetivo delineado.  

16 Joana Ribeiro 

Aluna com bom comportamento, cumpre sempre as tarefas pedidas. 

Possui algumas dificuldades em certas matérias porém tenta 

ultrapassar as suas dificuldades através dos meus incentivos. 

17 Joana Correia 

Aluna com bom comportamento, cumpre sempre as tarefas pedidas. 

Possui uma grande disponibilidade para a prática desportiva assim 

como um bom desempenho motor. 

19 Maria Daniela Carvalho 

Aluna com diversas dificuldades mas tem vindo a mostrar interesse 

pela prática desportiva assim como, ultrapassar as suas dificuldades 

e a melhorar o seu comportamento. 

20 Miguel Nunes 

O Miguel é sem dúvida o melhor aluno a nível motor, em todas as 

matérias, porém o seu comportamento nem sempre se adequa a 

uma aula. É bastante colaborativo com os alunos e com a 

professora. Sempre que adquiriu uma aprendizagem nova, este faz 

questão de me chamar a atenção para visualizar a sua performance. 

21 Pedro Baptista 

Aluno com diversas dificuldades e com muitas necessidades 

educativas especiais. Apenas realizou 3 aulas e manifestou 

inúmeras dificuldades motoras. 

22 Rita B. Gonçalves 

Aluna com bom comportamento, cumpre sempre as tarefas pedidas. 

Aluna preocupada em agradar a professora, procurando sempre 

feedbacks da minha parte. O seu nível de prática é positivo. É 

empenhada e bastante colaborativa. 

23 Ruben Costa 

Aluno bastante conversador e extrovertido, que até se empenha nas 

tarefas da aula. O seu comportamento é positivo, tal como o seu 

nível motor. 

24 Ruben Catarrinho 

Aluno bastante conversador, e quando gosta das matérias empenha-

se nas tarefas da aula. O seu comportamento é positivo, tal como o 

seu nível motor. 

26 Sandra Pedro 

Aluna bastante conversadora, especialmente com a sua amiga 

Guirvânia. O seu comportamento é mediano, tal como o seu nível 

motor. 

29 Cesarina Prudêncio 

A Cesarina é uma aluna com NEE, que realiza muito poucas aulas e 

quando as realiza chega sempre atrasada. Esta manifesta diversas 

dificuldades motoras assim como cognitivas (não sabe ler nem 

escrever). 

30 Lúcia Nair Prudêncio 
A Lúcia (irmã da Cesarina) falta diversas vezes às aulas. Chega 

sempre atrasada e mostra-se bastante conversadora quando 
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realizada as tarefas.  

Tabela 10 - Caraterização Individual dos Alunos 

ii. Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

Os alunos identificados como NEE, ou seja, com necessidades educativas especiais são 

o Calvin, a Guirvânia, o Ruben Catarrinho, o Rui Maria e a Cesarina. De seguida será 

apresentado, de acordo com a avaliação elaborada pelo departamento de Educação 

Especial, as necessidades e as características de cada um destes alunos. 

O Calvin tem dificuldades em dirigir e concentrar a sua atenção, não participando 

espontaneamente nas atividades propostas e apresenta-se muito inibido quando é 

solicitado. Apresenta muita dificuldade de memorização, mas a sua maior dificuldade 

prende-se com a sua capacidade de raciocínio e calculo. Demonstra diversas 

dificuldades referentes ao domínio das línguas, assim como revele dificuldades no 

pensamento sequencial e abstrato. Por fim, o facto de o aluno ser pouco participativo e 

empenhado nas tarefas propostas, faz com que o aluno apresente um ritmo de trabalho 

inferior do desejado para a sua idade, necessitando quase sempre de ser chamado à 

atenção para realizar e/ou concluir as atividades propostas. 

A aluna Guirvânia, apresenta um diagnóstico com um défice cognitivo, atraso do 

desenvolvimento da linguagem (ADL) com perturbação articulatória fonológica. Esta 

encontra-se a usufruir das seguintes medidas educativas, através de um programa 

educativo individual (PEI): apoio pedagógico personalizado, adequações no processo de 

matrícula – matrícula fora da área de residência, adequações no processo de avaliação, 

currículo específico individual e tecnologias de apoio. A aluna demonstra resistência ao 

trabalho quando revela lacunas sobre o mesmo. Relativamente às atitudes e ao 

cumprimento de regras, a aluna carateriza-se por ter uma postura e uma atitude um 

pouco perturbadora em sala, principalmente quando responde inoportunamente a 

provocações. 

O aluno Ruben Catarrinho revela uma deficiência grave nas funções da atenção, da 

perceção (apresentando uma perceção visual em espelho) e funções mentais da 

linguagem (ao nível sintático, semântico e fonológico). Ao nível das funções 

psicomotoras, o Ruben apresenta lentidão na execução de movimentos, tendo, por isso, 

uma deficiência moderada. Nas funções emocionais e nas funções do cálculo, o aluno 

revela deficiência ligeira. Assim como a Guirvânia, o Ruben está abrangido de um 

programa educativo individual (PEI). 
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O Rui Maria é um aluno de etnia cigana que apresenta bastante desinteresse e 

desmotivação pelas aprendizagens escolares, por não conseguir acompanhar os 

conteúdos nas diferentes disciplinas. Revela fraca capacidade de concentração, 

distraindo-se facilmente procurando ser o centro de atenções. Este aluno revela um 

diagnóstico de défice cognitivo, deficiência grave na manutenção da atenção e ligeira nas 

funções intelectuais. Usufrui de um programa educativo individual (PEI) com as seguintes 

medidas educativas: apoio pedagógico personalizado, adequações no processo de 

matrícula - matrícula fora da área de residência, adequações no processo de avaliação, 

currículo específico individual e tecnologias de apoio. 

A aluna Cesarina também usufrui de um programa educativo individual (PEI) mas como 

foi transferida para esta turma apenas nos finais de novembro, não possuiu informações 

mais específicas sobre a aluna. 

iii. Alunos Beneficiários de A.S.E. 

Como é possível verificar pelo gráfico seguinte, a maioria dos alunos da turma recorre à 

ação social (A. S. E) predominando o Escalão A que corresponde ao escalão máximo, ou 

seja, é o escalão que mais apoio financeiro recebe do serviço social. Isto demonstra que 

as famílias têm dificuldades económicas ou estão numa situação de vulnerabilidade. 

Estudos revelam que os alunos provenientes de famílias de classes sociais mais baixas 

têm tendência para terem menor desempenho escolar, assim como menores expetativas 

futuras.  

No gráfico seguinte são indicados os escalões de A.S.E de que os alunos são 

beneficiários. 

 

Gráfico 1 - Alunos Beneficiários de A. S. E. 
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11Alunos 
pretendem 
ingressar o 

Ensino 
Superior 

3 Alunos Não 
Sabem 

6 Alunos 
pretendem 

apenas 
concluir o 
12º Ano 

b. Situação Escolar dos Alunos 

i. Retenções no percurso escolar 

Através da análise das fichas de identificação da Escola E.B. 2,3 Gaspar Correia conclui-

se que mais de metade da turma, mais precisamente 12 alunos, já esteve retida pelo 

menos um ano escolar. Com isto, pode-se referir que a turma é maioritariamente 

constituída por alunos repentes (cf. Gráfico 2).   

 

Gráfico 2 - Retenções no Percurso Escolar 

ii. Expetativas em relação ao percurso escolar 

Relativamente às expetativas referentes ao percurso escolar, 11 alunos referem que 

desejam continuar com os estudos e que pretendem ingressar no ensino superior. No 

entanto 6 alunos pretendem apenas finalizar a escolaridade obrigatória (12º ano) e os 

restantes 3 alunos ainda não decidiram o que pretendem efetuar no futuro, no que diz 

respeito à sua educação. 

  

 

 

 

 

Nunca 
40% 
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30% 

2 vezes 
10% 

3 vezes 
20% 

Retenções 
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Pode-se dizer que é positivo o facto de metade da turma querer prosseguir com os seus 

estudos e que pretende ingressar no ensino superior, existindo alguns alunos que 

poderão atingir esse objetivo com alguma facilidade, como é o caso da Joana Correia e 

da Joana Ribeiro, por outro lado, outros alunos demonstram tendo em conta as suas 

classificações no 1º período, que este objetivo será um pouco mais difícil, como é o caso 

da Helena Rodrigues. O papel de apoiar os alunos para que estes prossigam na sua 

formação académica, passa muito por nós professores, através de estratégias e 

abordagens que façam os alunos aplicarem-se nos seus estudos e a melhorarem o seu 

aproveitamento escolar. 

iii. Hábitos e locais de estudo 

Com a análise do percurso escolar dos alunos e das suas expetativas futuras 

relativamente à sua formação académica, torna-se importante averiguar quais os hábitos 

de estudo dos alunos pois quanto mais cedo estas forem implementadas maiores serão 

os benefícios em termos de aproveitamento escolar. 

Em relação aos hábitos de estudo, observa-se os seguintes resultados, 25% assumem 

estudar diariamente, enquanto 65% afirmam estudar apenas “às vezes”, e por fim 10 % 

dos alunos menciona estudar “raramente”. 

 

Gráfico 3 - Hábitos e locais de Estudo 

Para o sucesso e qualidade no estudo é importante não só a frequência com que é feito 

mas também o local onde é realizado. Assim, é pertinente conhecer quais os locais 

Diariamente 
25% 

Às vezes 
65% 

Raramente 
10% 

Hábito de Estudo Extracurricular 
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preferidos pelos alunos para estudarem. Estes mencionam que efetuam o seu tempo de 

estudo maioritariamente em casa existindo algumas exceções que referiram o ATL e na 

explicação. 

iv. Disciplinas preferidas e disciplinas com mais dificuldades 

Para que possa promover uma melhor intervenção com os elementos da turma de modo 

a potenciar a motivação dos alunos para melhorarem o seu aproveitamento escolar, 

torna-se importante averiguar quais as preferências e as dificuldades relativamente às 

disciplinas que frequentam. 

 

Gráfico 4 - Disciplinas Preferidas e Disciplinas com mais dificuldades 

As disciplinas que mais alunos afirmam gostar são a educação física e a TIC, disciplinas 

com uma grande componente prática, em que 12 e 7 alunos escolheram como disciplinas 

favoritas, respetivamente. Relativamente às disciplinas que os alunos afirmam ter mais 

dificuldades existem duas que se destacam com 10 e 6 alunos a considerarem sentir 

bastantes dificuldades, a matemática e o inglês. Importa referir, no entanto, que na 

aplicação do questionário individual ao aluno foi dada a opção de indicarem mais do que 

uma disciplina da sua preferência. 

c. Situação Familiar dos Alunos 

Para uma melhor compreensão das especificidades de cada aluno será importante 

conhecer os fatores que o influenciam no seu dia-a-dia. Portanto, de seguida será 

apresentado algumas informações sobre o agregado familiar, encarregados de educação 

e a sua situação profissional.  
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i. Agregado Familiar 

Após a análise dos dados de cada aluno, verifiquei que a maioria dos alunos apresenta 

no seu agregado familiar entre 1 a 4 irmãos exceto a Rita Ribeiro e o Ruben Catarrinho 

que são filhos únicos. Isto mostra então que a maioria dos alunos pertence a famílias 

numerosas. Outro fato interessante, em 9 alunos o pai não pertence ao agregado familiar. 

Assim como acontece em outras turmas e em outras escolas, os encarregados de 

educação são maioritariamente as mães.  

ii. Habilitações Literárias dos Encarregados de Educação 

As habilitações literárias dos pais serão bastante importantes como meio motivador para 

os seus filhos no prosseguimento dos estudos. Um aluno cujo um dos pais tenha 

frequentado o ensino superior, segundo diversos estudos científicos, estará mais próximo 

de também o fazer. 

 

Gráfico 5 - Habilitações Literárias 

Analisando o gráfico acima, conclui-se que as mães dos alunos do 7º3ª têm uma maior 

formação académica do que os pais. Apenas existem mães com formação académica no 

ensino superior e estas também predominam ni ensino secundário e no 9º ano de 

escolaridade. Por outro lado, os pais manifestam menos habilitações literárias, 

distribuídas entre o saber ler e escrever e o 9º ano, predominantemente.  
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iii. Situação Profissional dos Encarregados de Educação 

Através da análise dos resultados demonstrados no gráfico seguinte foi possível verificar 

que existiu uma certa dificuldade em responder às perguntas relativas aos empregos dos 

encarregados de educação pois algumas respostas não foram respondidas. Apesar do 

número de encarregados de educação efetivos nos respetivos empregos (6), ainda existe 

uma grande quantidade de encarregados de educação desempregados (5), ou até 

mesmo contratados a prazo (2). Estes dois últimos aspetos são característicos de uma 

turma com um número elevado de alunos beneficiários de A.S.E., como é o caso deste 

7º3ª onde já tivemos oportunidade de averiguar no gráfico já apresentado. 

 

Gráfico 6 - Situação Profissional dos Encarregados de Educação 

Ao visualizar o gráfica, conclui-se que os pais pertencem a categorias 

predominantemente relativas à construção civil e ao comércio, já as mães estão ligadas 

ao sector de serviços/comércio e aos serviços domésticos.  

d. Teste Sociométrico 

Os testes sociométricos foram aplicados a todos os alunos do 7º3ª e a sua análise teve 

como base as matrizes de resultados onde se evidenciaram as preferências e as 

rejeições de cada aluno da turma. 
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i. Índice de Posição Sociométrica 

De acordo com o que já foi explicitado anteriormente, o IPS representa o número de 

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

rejeição) nas três dimensões – afetiva, educativa e lúdico desportiva, permitindo retirar 

conclusões no que diz respeito ao grau de aceitação/rejeição do aluno por parte dos seus 

colegas.  

Posto isto, é apresentado de seguida o gráfico que ilustra os resultados obtidos, assim 

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

rejeições. 

 

Gráfico 7 - Índice de Posição Sociométrica 

 

Índice de Posição Sociométrica - Preferências 
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Tabela 11- Índice de Posição Sociométrica - Preferências 
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Relativamente às preferências, verifica-se que a aluna que apresenta o maior valor de 

IPS é a aluna Joana Correia, com um valor bastante superior da probabilidade, sendo 

seguida pelo Miguel, Joana Ribeiro, Idivânia e o Edson, com valores mais baixos mas 

ainda relativamente significativos. Isto significa que estes são os elementos da turma com 

maior aceitação por parte dos colegas e com maior influência sobre estes, sendo estes 

os colegas em quem mais confiam, como líderes da turma, principalmente na Joana 

Correia, no Miguel e no Edson. 

No decorrer das aulas, tenho adotado a estratégia de utilizar estes alunos como exemplo 

para a turma (Joana Correia) e de torna-los líderes de grupos (Miguel e Edson) de forma 

a potenciar um bom clima de aula, propicio às aprendizagens. 

De seguida é apresentado a tabela de rejeições nas três dimensões do teste 

sociométrico. 

Índice de Posição Sociométrica - Rejeições 

>14 [10;14] 9 [5;8] <5 

Vladislav   Rita Ruben Catarrinho Sandra 

Ruben 
Costa 

    Miguel Daniela 

Pedro     Joana Ribeiro Joana Correia 

Calvin     Guirvania Irina 

        Idivânia 

        Helena 

        Emanuelle 

        Edson 

        Diogo 

        Bruna 

        Andreia 

Tabela 12 - Índice de Posição Sociométrica - Rejeições 

Em relação às rejeições, os alunos que apresentam valores de IPS mais elevados são o 

Vladislav, o Ruben Costa, o Pedro e o Calvin. Tendo em conta as aulas do 1º período, 

estes resultados não me surpreenderam, tirando o Ruben Costa. O Vladislav apenas 

pertenceu a esta turma durante o 1º período e demonstrou imensas dificuldades em 

integrar-se na turma apesar de ter encontrado um amigo constante que foi o Pedro. O 

Pedro revela ser uma criança com diversos problemas sociais e de relacionamento com 

os colegas, como já foi mencionado anteriormente. Com a entrada o Vladislav para a 

turma no início do 1º período, o Pedro encontrou um amigo com quem podia relacionar-

se, estando sempre juntos, quer no recreio quer em aula. Com a transferência do 

Vladislav para outra turma, o Pedro recusa-se a vir à escola e este já se encontra 

reportado à Comissão de Jovens. A grande surpresa nestes resultados foi mesmo o 

Ruben Costa que durante as aulas revela estar integrado na turma, tanto com os rapazes 
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como com as raparigas mas que neste teste é demonstrado o contrário. O Calvin era 

uma dos amigos do Pedro e do Vladislav, mas que manifesta uma maior capacidade de 

integração na turma e demonstra uma amizade com o Ruben Catarrinho que já vem de 

anos anteriores.    

Uma das estratégias passará pela integração destes dois alunos, o Ruben Costa e o 

Calvin, nas tarefas da turma e em diferentes grupos de trabalho. Colocá-los nos em 

grupos de trabalho com os “líderes” identificados acima também poderá ajudar 

especialmente se lhes forem dadas algumas responsabilidades. 

É também importante realçar o grande número de alunos que apresenta um IPS de 

rejeição muito abaixo da probabilidade, neste caso 11 alunos, sugerindo que existe um 

bom clima de relação entre colegas dentro de vários subgrupos na turma. 

Efetuando uma reflexão dos resultados, tendo por base os dois critérios – preferências e 

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

apresentam um menos grau de rejeição, o que demonstra que a turma apresenta uma 

boa relação entre todos os colegas. 

Após a análise dos valores de IPS, é interessante apurar qual a distribuição das escolhas 

de acordo com as diferentes dimensões: afetiva, académica e lúdica desportiva.  

Dimensões Preferências Rejeições 

Afetiva 

1. Joana Correia (6) 

2. Idivânia (5) 

3. Joana Ribeiro (5) 

1. Vladislav (9) 

2. Pedro (9) 

3. Ruben Costa (8) 

Académica/Educativa 

1. Joana Correia (12) 

2. Joana Ribeiro (7) 

3. Andreia (4) 

1. Pedro (12) 

2. Vladislav (8) 

3. Ruben Costa (8) 

Lúdica-Desportiva 

1. Miguel (8) 

2. Edson (7) 

3. Joana Correia (5) 

1. Vladislav (13) 

2. Pedro (13) 

3. Calvin (7) 

Tabela 13 - Resultados do Teste Sociométrico, de acordo com as três dimensões 

Os dados da tabela anterior mostram que a Joana Correia é a aluna mais escolhida na 

dimensão afetiva e académica. Não é surpreendente, pois como tenho vindo a constatar 

com outros professores nos concelhos de turma esta é uma aluna com um 

comportamento exemplar sempre disposta a ajudar os colegas e com uma ótima relação 

com qualquer aluno da turma. 
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No domínio desportivo também nada de novo, com os alunos a preferirem os colegas 

Miguel e Edson, sendo estes os principais líderes da turma levando por vezes os seus 

colegas para a prática durante as aulas, principalmente nos jogos desportivos coletivos.  

No quadro de rejeições, para todas as dimensões são escolhidos apenas quatro alunos, 

o Pedro, o Vladislav, o Ruben Costa e o Calvin que foi só mencionado uma vez. Os dois 

primeiros alunos já não se encontram integrados na turma, no entanto esta análise 

salienta a sua exclusão na turma independentemente da situação. Pelo contrário, no 

quadro das preferências são escolhidos 6 alunos diferentes, permanecendo sempre 

apenas a aluna Joana Correia nas três dimensões.  

ii. Número de Alunos que preferem e rejeitam cada aluno 

Para uma melhor compreensão das relações entre os pares, será pertinente analisar o 

teste sociométrico não apenas através do IPS, mas também através da quantidade de 

alunos diferentes que preferem ou rejeitam cada colega de forma individual. Isto porque 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.  

Posto isto, será crucial conhecer o número de colegas que escolhem um determinado 

aluno. 
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Gráfico 8 - Nº de colegas diferentes que escolhem cada aluno 

Analisando o gráfico verifica-se que o estudante que é preferido por um maior número de 

colegas é a Joana Correia que foi escolhida por cerca de 12 alunos distintos. Seguem-se 

o Miguel, selecionado por 10 colegas e o Edson selecionado por 7.  

Realço o facto que a Joana Correia foi selecionada por uma grande variedade de colegas 

nas três dimensões, já o Miguel e o Edson foram selecionados maioritariamente na 

categoria desportiva. 

Isto revela que a Joana Correia têm um bom estatuto perante os restantes colegas, 

podendo ser utilizada como líder nas situações de aprendizagem. Esta estratégia aplica-

se também ao Edson e ao Miguel pois estes são vistos como os que têm a melhor 

performance física, como já foi mencionado anteriormente. 

Por outro lado, os alunos rejeitados por mais colegas são o Pedro, o Vladislav, o Ruben 

Costa e o Calvin, que são rejeitados por cerca de 16, 14, 10 e 8 pessoas distintas, 

respetivamente. Tendo por base os resultados do IPS, estes foram os alunos mais 

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

Com todo este conjunto de informações será possível então melhorar os grupos de 

trabalho, isto é, ter em conta quais os alunos que não gostam de interagir com 
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determinados colegas promovendo um melhor clima de aula e potenciando a 

aprendizagem. 

e. Teste de Autoconceito 

Assim como os testes sociométricos, os testes de autoconceito foram aplicados na aula 

de Educação Física.  

i. Média das Competências 

Como é mencionado na metodologia deste teste, foram consideradas seis competências 

na análise dos testes de autoconceito, nomeadamente a competência académica, social, 

atlética, física, comportamental e autoestima geral. De seguida é apresentado os valores 

médios de cada competência através do seguinte gráfico: 

 

Gráfico 9 - Média das Competências (Autoconceito) 

Tendo por base os níveis de autoconceito enunciados anteriormente (cf. Tabela 7), a 

turma apresenta um nível de autoconceito médio baixo em todas as competências, 

exceto a competência académica que revela um nível baixo. Isto revela que a turma 

demonstra algumas dificuldades ao nível do aproveitamento escolar apesar de mostrar 

alguma confiança nas suas capacidades pois apresenta um maior valor na sua 

autoestima. O segundo valor mais baixo será o da competência comportamental, que 

está muito próximo do nível baixo, demonstrando a realidade mencionado por todo 

concelho de turma, isto é, que esta se carateriza por ser irrequieta e com inúmeros 

comportamentos inadequados para uma sala de aula.   
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Relativamente às testantes competências, ao nível atlético, físico e social, as duas 

primeiras competências são resultados já esperados pois a turma revela uma enorme 

pré-disposição para a prática física, principalmente para as atividades que estes mais 

gostam. No que diz respeito à competência social, apesar de a turma ser formada por 

diversos elementos de diferentes turmas, estes demonstraram desde de cedo um 

relacionamento positivo entre todos, pois uma das principais queixas de todos os 

professores do conselho de turma é que esta é muito conversadora.  

Estes resultados nada me surpreenderam pois esta é a realidade com que me deparo em 

todas as aulas e em todos os concelhos de turma.  

De seguida serão apresentados os valores obtidos por cada aluno, em cada uma das 

diferentes competências, para que se possa realizar uma intervenção individual de 

acordo com os resultados de cada um. 
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ii. Competência Académica 

 

Gráfico 10 - Competência Académica (Autoconceito) 

No que diz respeito à competência académica, existem alunos de nível baixo, médio 

baixo, médio, médio alto e alto, tendo por base os níveis classificativos de autoconceito. 

Os alunos que revelaram maior índice foram a Andreia, a Joana Correia e a Rita, 

correspondendo a valores altos nos níveis de autoconceito, ou seja estes alunos 

apresentam níveis positivos sobre as suas capacidades ao nível do desempenho escolar. 

De seguida, com valores médio-alto (2.7-3.1) encontramos o Diogo, Idivânia, Joana 

Ribeiro e o Miguel, e com valores médios temos apenas a Irina.  

Existe uma maior predominância nos níveis medio-baixos (1.9-2.3) e baixos (1.4-1.8), 

onde no primeiro grupo encontra-se a Bruna, o Edson, Guirvania, Helena e Ruben 

Catarrinho, e no segundo e último grupo temos, o Calvin, a Emanuelle, o Ruben Costa, a 

Daniela, o Pedro, a Sandra e o Vladislav. 

Estes resultados não me surpreendem devido ao grande número de repetentes e de 

alunos com necessidades educativas especiais presentes na turma, sendo esta a 

principal justificação pelo qual nesta competência predominar os níveis mais baixos e 

médio baixos, demonstrando que os alunos possuem pouca confiança nas suas 

capacidades relativas ao aproveitamento escolar. Contrariamente a esta realidade 

sobressaem as alunas, Andreia, Joana Correia e Rita que revelam um aproveitamento 

escolar bastante positivo sendo confirmado por este teste.  
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iii. Competência Social 

 

Gráfico 11 - Competência Social (Autoconceito) 

Esta competência diz respeito à imagem que o aluno tem quanto à sua popularidade e à 

sua aceitação entre os seus colegas, onde se verifica que a média desta turma encontra-

se no 2,14 sendo esta diagnosticada como média baixa. 

O aluno que revela uma média muito alta (3.7-4) é o aluno Edson. De seguida, com 

médias altas (3.2-3.6) temos a Andreia, a Bruna, a Idivânia, a Daniela e o Miguel, e por 

fim com médias médio-alto (2.7-3.1) apresentam-se o Diogo, a Joana Ribeiro e a Joana 

Correia. Estes são os alunos que se consideram mais populares perante os seus colegas 

na turma. As perceções reveladas acabam por estar de acordo com os resultados dos 

testes sociométricos, exceto as alunas – Andreia e Bruna que apresentam médias de 

preferências mais baixas e a aluna Joana Correia que aparece como a aluna preferida 
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colegas. 

Os alunos que se consideram menos sociais são o Calvin, o Ruben Costa com valores 

baixos (1.4-1.8) e com valores médio-baixos (1.9-2.6) temos a Emanuelle, a Rita, o Pedro 

e o Vladislav. O que surpreende nestes resultados é o fato do Pedro e do Vladislav 

apresentarem valores superiores ao Calvin e ao Ruben Costa pois nos testes 

sociométricos, estes foram os alunos com menor percentagem de preferências em todas 
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as dimensões. Os restantes alunos coincidem com os valores obtidos nos testes 

sociométricos.  

A grande surpresa para mim são os resultados em ambos os testes do aluno Ruben 

Costa pois este revela-se bastante conversador e “brincalhão” com os seus colegas e 

durante os intervalos vejo o sempre com as suas colegas de turma, e neste teste revelou-

se resultados contrários a esta realidade, verificando-se também que este alunos 

apresenta uma baixo nível de autoestima.   
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iv. Competência Física 

 

Gráfico 12 - Competência Física (Autoconceito) 

A competência física refere-se à imagem do próprio corpo, aspeto, tamanho e peso que o 

aluno tem de si próprio, ou seja, a imagem física que o aluno tem de si. A média desta 

competência na turma corresponde a um nível médio-baixo (2.16). 

Nesta competência a turma apresenta uma divisão de resultados, isto é, metade da turma 

revela uma baixa confiança na sua imagem física enquanto a restante parte da turma 

demonstra o contrário, como podemos visualizar pelo gráfico que ora temos valores no 

nível dois como temos alunos com o valor máximo, quatro. 

Com os valores mais baixos temos o Calvin, a Emanuelle, Guirvânia, a Helena, a 

Daniela, o Pedro, a Rita e o Vladislav e a Idivânia. Estes resultados não me surpreendem 

pois os alunos aqui mencionados apresentam algum excesso de peso e pouca 

autoestima, exceto a aluna Emanuelle que é bastante extrovertida, pratica atividade física 

e não apresenta excesso de peso.  

Os alunos que mais se sentem à vontade com a sua imagem física são a Andreia, a 

Bruna, Joana Ribeiro, Joana Correia, Ruben Costa, Ruben Catarrinho, Sandra, Diogo, 

Edson, Irina e Miguel. Aqui o único resultado surpreendente será o Ruben Costa que nas 

outras categorias revela um nível bastante baixo e nesta competência apresenta um 

resultado diferente, o que faz concluir que este aluno apenas tem pouca confiança nas 
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suas capacidades académicas enquanto aprendiz levando a uma baixa autoestima. Os 

restantes resultados são bastante positivos pois demonstra 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 autoestima.   
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v. Competência Atlética 

 

 

Gráfico 13 - Competência Atlética (Autoconceito) 

A competência atlética diz respeito à perceção que cada aluno tem quanto à sua 

capacidade atlética, em áreas como prática desportiva ou outras atividades. A turma 

apresentou uma média de 1.93 nesta competência, enquadrando-se, mais uma vez, no 

patamar médio baixo na escala de apreciação. 

Os alunos que revelam maiores índices nesta competência são o Miguel e o Diogo, 

seguidamente da Rita, Joana Correia, Edson, Sandra, Irina, Guirvania e Ruben 

Catarrinho. Nestes resultados apenas me surpreendeu os valores da Joana Correia e da 

Irina pois devido à sua disponibilidade para a prática desportiva, tanto na aula de 

Educação Física como para a participação de atividades competitivas escolares, estava à 

espera de resultados superiores. 

Com níveis mais baixos temos o Pedro e a Bruna, o que é de esperar pois o Pedro é um 

aluno com diversas dificuldades e necessidades educativas especiais, já a Bruna apesar 

da sua fraca pré-disposição para a prática de atividade física esta tem vindo a demonstrar 

um maior empenho em todas as aulas. Duas alunas, a Andreia e Emanuelle, apresentam 

valores médio baixos, no entanto estas manifestam-se bastante interessadas e 
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predispostas para a prática desportiva, além que ambas as alunas participam no desporto 

de escolar de voleibol, o que leva a surpresa destes resultados. 

Esta turma demonstra uma grande disponibilidade para a prática desportiva, tanto na 

aula de Educação como nos espaços exteriores nos intervalos onde observo sempre 

alguns alunos em atividades (jogos), o que é bastante positivo para o seu 

desenvolvimento, seja ao nível da aptidão física como do nível social que as próprias 

atividades promovem. 

  



 39 

vi. Competência Comportamental 

 

Gráfico 14 - Competência Comportamental (Autoconceito) 

Os alunos que revelam uma maior perceção ao nível da competência comportamental 

são a Joana Ribeiro, o Pedro (com valores Muito Altos – 3.7 a 4), a Andreia, a Joana 

Correia e a Rita (com valores Altos – 3.2 a 3.6). Estes são sem duvida os alunos que 

representam melhores comportamentos dentro e fora da aula, sendo portanto um 

conjunto de resultados já esperados.  

No entanto esta turma, como mencionado em concelho de turma inúmeras vezes, 

manifesta variados comportamentos inadequados a uma sala de aula daí a sua média 

nesta competência ser razoavelmente baixa. São vários os professores que se queixam 

do comportamento de alguns alunos que apresentam comportamentos como falta de 

respeito e que provocam a desconcentração nas tarefas propostas na sala de aula. 

De referir que os valores mais baixo da turma são do Edson e da Daniela, valores que 

não surpreendem porque são uns dos principais desestabilizadores do normal 

funcionamento das aulas. O resultado que surpreende é o valor obtido pelo Miguel 

(Médio-Alto) sendo este um dos principais desestabilizadores das aulas.  

Será importante referir que o comportamento destes alunos tem vindo a melhorar nas 

aulas de Educação Física através de várias estratégias de abordagem com os alunos nas 

próprias aulas. 
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vii. Autoestima Geral 

 

Gráfico 15 - Autoestima Geral (Autoconceito) 

Por último, na competência de autoestima geral a turma apresentou um valor médio-

baixo (2.23) o que significa na sua generalidade, os alunos desta turma revelam pouca 

autoestima em si próprios. Neste caso esta turma precisa de muitos feedbacks de reforço 

positivo para elevar os níveis de confiança pois é visível que os alunos têm capacidades 

mas que por algum motivo não conseguem alcançar os objetivos esperados. 

Os alunos que apresentaram valores mais elevados nesta competência foram a Irina 

(3,8), o Miguel (3.8) e a Rita (4.0), com valores muito altos. Seguindo-se a Andreia, o 

Diogo, o Edson, a Joana Ribeiro, a Joana Correia e o Ruben Catarrinho, com um nível 

alto (3.2-3.6). Todos estes alunos demonstram-se positivamente felizes consigo próprios, 

e como tal apresentam valores elevados de autoestima. 

Os resultados com valores mais reduzidos pertencem à aluna Daniela (nível baixo – 1.8), 

sendo seguida pela Emanuelle, Guirvania, Helena, Ruben Costa, Sandra e Vladislav, 

com níveis médio baixos (1.9-2.3). Exceto o Vladislav, os restantes alunos demonstram 

estar bem integrados na turma e até são bastante extrovertidos, no então são todos 

alunos repentes e daí possa ser a justificação para estes baixos valores nesta 

competência. O Vladislav é um aluno que possui muitas dificuldades, mesmo ao nível de 
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comunicação pois não é de nacionalidade portuguesa e ainda revela algumas 

dificuldades na língua portuguesa, principalmente no nível da escrita. 
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5. Considerações Finais 

“Ser professor é viver no desassossego, na inquietação, na procura, todos os dias, das 

respostas para os problemas das crianças e dos jovens.” (Nóvoa, 2015) 

Um estudo de turma permite compreender o funcionamento da turma no seu todo, em 

várias vertentes e competências permitindo assim uma melhor perceção das capacidades 

dos alunos e das suas potencialidades como alunos e como indivíduos cívicos que se 

encontram na sua formação académica. Toda a informação aqui recolhida e tratada 

permite otimizar a formação de grupos de trabalho, melhorar a qualidade de ensino, e 

consequentemente a qualidade das aprendizagens dos alunos. É com toda esta 

informação que é possível ao docente ajudar a resolver os problemas dos alunos no seu 

processo formativo e académico. 

Foi através destes resultados que pude compreender certas atitudes que ocorriam 

durante as aulas, tanto a nível individual como de certos grupos, e que pude de certa 

forma intervir junto dos alunos de forma a potenciar o seu tempo de aprendizagem.  

O principal trabalho a efetuar com o 7º3ª deverá consistir numa melhor 

relação/cooperação entre todos os alunos, de forma a criar um espirito de turma mais 

forte. Este estudo será ainda apresentado ao concelho de turma para que os restantes 

professores possam intervir pedagogicamente da melhor forma, de acordo com as 

especificidades da turma de forma a potenciar o processo de ensino-aprendizagem. 

Este será o principal objetivo da aplicação e compreensão dos resultados deste estudo, a 

criação de ligações entre todos os alunos da turma de forma a promover a inclusão dos 

alunos nas diferentes tarefas a realizar na sala de aula.  
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7. Anexos 

a. Teste de Autoconceito 

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 AUTOCONCEITO 
Como é que eu sou? 

 Sou tal e 
qual 
assim 

 Sou um 
bocadinho 
assim 

 
Exemplo 

  
Sou um 
bocadinho 
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! 

  



 48 

b. Teste Sociométrico 

Nome: 

Ano: 

Turma: 

 

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. 

 

1. Dos teus colegas de turma, com que gostas mais de estar nos intervalos? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

2. E com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

3. Preferes fazer trabalhos individuais ou em grupo? 

________________________________________________________________ 

 

3.1 Se tiveres de fazer um trabalho de grupo quem é que escolherias para trabalhar 

contigo? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

3.2 E quem é que não escolherias para formar o teu grupo? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

4. Quais são, dos teus colegas de turma, aqueles com que gostarias de formar uma 

equipa para jogares nas aulas de Educação Física? 
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1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

5. E quem é que não escolherias para fazer parte da tua equipa? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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c. Ficha de identificação da Escola Básica 2,3 Gaspar Correia  
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