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Introdução 

O Estudo de Turma surge no âmbito da área 4, Relação com a Comunidade, 

inserido no Estágio Pedagógico do 2º ano de Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. 

É fundamental que o professor conheça as relações existentes no seio da turma, as 

caraterísticas individuais dos alunos e a dinâmica que se desenvolve durante as aulas de 

Educação Física. Este documento pretende portanto caraterizar a turma para que desta 

forma o professor consiga melhorar o planeamento e a condução do ensino. 

Para a elaboração deste estudo foi necessário aplicar um questionário na primeira 

aula do ano letivo (ficha individual do aluno), e através deste foi possível obter 

informações não só a nível pessoal como também do agregado familiar, das atividades 

físicas que praticam e do passado escolar. Mais tarde foi também aplicado um teste 

sociométrico que possibilitou um conhecimento dos principais casos de rejeição e 

aceitação na turma, bem como as suas relações. 

Na primeira parte irá ser feita uma caraterização da turma, tanto a nível geral como 

a nível individual, ilustrando através de gráficos todas as escolhas dos alunos, não só a 

nível da sua caraterização pessoal mas também da Educação Física e antecedentes 

académicos. Seguidamente são apresentados os resultados dos testes sociométricos 

aplicados, onde é possível verificar as escolhas positivas e negativas para trabalhar e para 

socializar.   
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Metodologia 

Amostra 

 A amostra utilizada compreende a turma 12º15 do Agrupamento de Escolas 

Pioneiros da Aviação Portuguesa da Escola Secundária da Amadora. Esta turma era 

constituída por 17 alunos, 10 raparigas e 7 rapazes, mas as alunas Filipa Ribeiro e Vera Silva 

não estavam a fazer a disciplina de Educação Física e já excederam o número de faltas 

injustificadas nas outras disciplinas onde estavam inscritas, não fazendo por isso parte da 

turma. A faixa etária situa-se entre os 17 e os 22 anos. A delegada de turma é a Carolina 

Caeiro e o subdelegado é o Rafael Miranda. 

 A turma pertence ao Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais e para além da 

disciplina de Educação Física contam ainda com mais 4 disciplinas, Português, Oficina de 

Artes, Oficina Multimédia B e Desenho A. Referir que a turma não tem nenhum aluno com 

necessidades educativas especiais. 

Relativamente à pontualidade a turma na sua maioria cumpre com a hora de início da 

aula à exceção dos alunos Elvis Lopes e Valdemar Veiga. Este fato é ainda mais grave porque 

as duas aulas de Educação Física não são ao primeiro tempo, ou seja, os alunos já se 

encontram na escola, por isso não têm razões para chegar tarde. Já em termos de assiduidade, 

nesta turma quase nunca ninguém falta, não havendo casos fora do comum a destacar.  

Em relação à participação esta turma é bastante empenhada na prática, é notório 

que gostam da disciplina de Educação Física, no entanto, existem algumas matérias em 

que a turma não se sente tão à vontade e talvez por esse motivo os alunos nestas aulas não 

se empenham tanto como nas outras.  

No desempenho motor, a turma destaca-se pela positiva, tendo um bom nível geral 

nas atividades físicas desportivas, no entanto, as raparigas são as que apresentam mais 

dificuldades em todas as matérias. Os rapazes têm um bom reportório motor e no geral são 

empenhados nas atividades que lhe são propostas, tendo por vezes, comportamentos fora da 

tarefa. 
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Instrumento 

 Para a recolha dos dados necessários para a concretização do estudo de turma foi 

utilizado uma ficha de caraterização individual do aluno que foi preenchida na primeira 

aula da disciplina de Educação Física e através deste foi possível recolher informação 

pessoal, do agregado familiar, das preferências escolares e das suas preferências no 

âmbito da disciplina de Educação Física. 

 Foi também utilizado um teste sociométrico que permitiu retirar dados relevantes 

para a construção de um sociograma e as questões utilizadas foram: 

1. “Se fores a uma festa de aniversário, quem levarias? (menciona 3 colegas) ” 

2. “Se tiveres de fazer um trabalho de grupo, quem escolherias? (menciona 3 

colegas) ” 

3. “Quem escolherias para fazer parte da tua equipa em Educação Física? 

(menciona 3 colegas) ” 

4. Com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos? (menciona 3 

colegas) ”  

A primeira pergunta tem como intuito medir as relações de amizade na turma, 

assim como a posição social dos alunos na mesma, e ainda, os grupos existentes. Este tipo 

de informação torna-se relevante na posse do professor, pois ajuda na formação de grupos 

nas aulas, quando o critério não é o nível de prática, mas sim trabalhar o espírito de 

cooperação e camaradagem. De uma outra perspetiva, vai permitir que os alunos se sintam 

mais motivados e empenhados nas tarefas pois encontram-se no seio de um grupo de 

trabalho que lhes agrada e permite estabelecer boas relações. A segunda pergunta está 

mais relacionada com a perceção de competência dos seus colegas, levando os alunos a 

escolher aqueles que entendem como sendo os alunos mais aplicados e trabalhadores. A 

terceira pergunta procura que os alunos escolham aqueles que acham mais competentes 

na disciplina de Educação Física e com maior aptidão física. A quarta pergunta tem o 

intuito de medir os alunos mais rejeitados na turma. 

Os dados recolhidos através da aplicação deste teste foram introduzidos num 

programa informático – Walsh’s Classroom Sociometrics – que realizou o sociograma e 

permitiu a caraterização sociométrica da turma, que será apresentada mais à frente.    
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Ficha individual do aluno 

Género 

 A turma é constituída 8 raparigas e 7 rapazes, podendo facilitar a formação de 

grupos homogéneos (divisão por género na grande maioria das matérias) e grupos 

heterogéneos (colocação de um número aproximado de raparigas e rapazes no mesmo 

grupo). 

 

 

Idade 

Relativamente à idade, na turma estão inscritos 15 alunos na disciplina de 

Educação Física e a 9 deles tem 17 anos e os restantes 6 já são maiores de idade por já 

terem repetido um ano ou mais anos. 
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Agregado familiar 

Segundo o questionário, todos os alunos têm residência em Lisboa, e a maioria 

vive perto da escola, o que sugere que o nível socioeconómico dos alunos seja médio 

baixo. 

Em relação ao agregado familiar, constata-se que a maior parte dos alunos vive 

com os pais e irmão/s, com um total de 8 alunos para esta situação, 4 alunos que vivem 

com os pais mas não têm irmãos, 2 alunos encontram-se numa situação monoparental 

mais irmãos e 1 aluno numa situação monoparental. 

 

 

Grau de parentesco do Encarregado de Educação 

Em relação ao grau de parentesco do Encarregado de Educação, 7 alunos tem como 

EE a mãe, 4 alunos possuem como EE o pai e 4 alunos são eles próprios os EE (alunos maiores 

de idade). 
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Habilitações literárias dos pais 

Dentro das habilitações literárias dos pais, 12 deles revelaram que possuem o 3º ciclo, 

7 pais têm o ensino secundário, 4 possuem o 2º ciclo, 3 pais têm licenciatura e 2 pais têm 

mestrado. Estes dados revelam que na generalidade da turma, os pais dos alunos possuem um 

grau de formação académica baixo, o que vai de alguma forma ao encontro do nível 

socioeconómico e localização dos alunos. 

 

 

Trajeto casa-escola  

 Quanto ao trajeto casa-escola, a maior parte dos alunos revela que se desloca para a 

escola a pé (10 alunos), 3 alunos deslocam-se de transportes públicos e 4 deslocam-se de 

carro, o que é bastante positivo, na medida em que optam por uma deslocação mais ativa em 

termos de estilos de vida. Alguns alunos deslocam-se a pé para os transportes públicos daí o 

número de opções ser superior ao número de alunos da turma. 
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Antecedentes escolares 

Relativamente aos antecedentes escolares, 10 alunos afirmam nunca terem reprovado 

e 5 alunos referem já terem reprovado 1 ou mais anos. 

 

Matérias preferidas 

Foi também questionado quais eram as suas matérias preferidas na disciplina de 

Educação Física, utilizando uma escala de 1 a 5, onde o número 1 representava “não gosto 

nada” e o 5 “gosto muito”. 
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 Como é possível verificar nos gráficos anteriores a matéria de futebol foi aquela 

que teve mais registos dos alunos como “gosto muito”. Já as matérias que alcançaram 

mais registos de “não gosto nada” foram o tacão e bico e o regadinho, ambas danças 

tradicionais. Somando todas as pontuações as 5 matérias preferidas dos alunos da turma 

12º15 são: Badminton (56), Voleibol (53), Futebol (50), Luta (50) e Basquetebol (49); e 

as 5 matérias que os alunos gostam menos são: Tacão e Bico (32), Regadinho (32), Erva-

cidreira (34), Chá-chá-chá (42) e Corfebol (42). Pelo que é possível entender dos gráficos 

anteriores, as matérias que os alunos gostam mais são os jogos desportivos coletivos e as 

que gostam menos são as danças, este fato pode ser explicado por no ano anterior a turma 

ter feito muito tempo dança. 

  

Atividades extracurriculares 

 Relativamente às atividades extracurriculares, só uma aluna na turma pratica 

desporto escolar, a Madalena Ventura (natação) e só 3 alunos fazem desporto federado, o 

Fábio Dias (futebol), a Fátima Sabali (basquetebol) e o Pedro Fonseca (futebol). O fato 

de haver só uma aluna no desporto escolar pode ser explicado pelo reduzido número de 

núcleos de DE na Escola Secundária da Amadora, natação, ténis e esgrima. Existem ainda 

outros alunos que realizam modalidades por recreação/lazer com amigos, no entanto, a 

grande maioria só pratica uma vez por semana.  
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Estudo sociométrico 

 Neste teste sociométrico todos os alunos responderam às questões que lhes eram 

colocadas o que indica que existem preferências na turma, permitindo desta forma retirar 

informações conclusivas sobre as relações existentes na turma. Para cada uma das 

questões os alunos tiveram de escolher 3 elementos da turma. De seguida serão 

apresentados os sociogramas referentes às quatro perguntas realizadas neste teste. 

1º Questão  

 O sociograma relativo à questão “se fores a uma festa de aniversário, quem 

levarias contigo?” é apresentado de seguida: 
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 Esta pergunta que pretende medir as relações de amizade na turma, assim como a 

posição social dos alunos na mesma, permite verificar que a aluna Beatriz Lopes foi a 

mais escolhida, sendo eleita por 5 colegas. As alunas Soraia Morgado, Madalena Ventura, 

Catarina Marques e Carolina Caeiro e os alunos Rafael Miranda, Pedro Fonseca e João 

Elvas vêm logo a seguir com 4 escolhas cada um. Este número idêntico na grande maioria 

dos alunos permite concluir que existe uma boa relação entre os diferentes alunos da 

turma.  

 

2ª Questão 

 Relativamente à segunda questão, “se tiveres de fazer um trabalho de grupo, quem 

é que escolherias?” é apresentado de seguida o sociograma correspondente: 
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 Analisando o sociograma anterior, é possível verificar que a aluna mais escolhida 

foi a Beatriz Lopes, sendo selecionada por 6 colegas. As alunas Maria Martinez e a Soraia 

Morgado foram escolhidas por 5 colegas. Isto permite-nos concluir que para a turma estas 

3 alunas são as mais competentes e trabalhadoras. É possível verificar também que algumas 

das escolhas são tendencialmente em função da amizade que têm dentro de cada grupo, e não 

pelo grupo de trabalho ou nível desportivo que têm mais facilidade em trabalhar. 

 

3ª Questão 

 O sociograma relativo à questão “Quem escolherias para fazer parte da tua equipa 

em Educação Física?” é apresentado de seguida: 
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 Neste sociograma é possível verificar os alunos mais competentes na disciplina 

de Educação Física e com maior aptidão física na opinião da turma. O aluno Pedro 

Fonseca com 8 seleções, o aluno João Elvas com 5 e os alunos Fátima Sabali, Jean Chidi 

e Fábio Dias com 4 foram os alunos mais escolhidos, o que indica que para a turma estes 

são os alunos mais aptos na disciplina de Educação Física. 

 

4ª Questão 

No que se refere à quarta pergunta “com quem é que não gostas tanto de estar nos 

intervalos?” as escolhas dos alunos são apresentadas no seguinte sociograma:  
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Esta pergunta tem o intuito de medir quais os alunos mais rejeitados da turma e 

após a análise feita é possível verificar que os alunos mais rejeitados são Madalena 

Ventura, Catarina Marques, Elvis Lopes e Fábio Dias todos eles escolhidos por 5 colegas 

da turma. Apenas a Maria Martinez não teve qualquer seleção nesta questão. 

 

Relação entre as questões 1 e 4 

 

 Neste sociograma é possível verificar que para a pergunta 1 (se fores a uma festa 

de aniversário, quem é que levarias contigo?) a aluna com mais nomeações foi a Beatriz 

Lopes, no entanto, foi também uma das que teve mais nomeações na pergunta negativa 

(com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos?). Os alunos que tiveram maior 

diferença nas seleções positivas e negativas foram o João Elvas e a Maria Martinez, ou 
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seja, são os alunos mais consensuais para a turma. Todos os alunos tiveram pelo menos 

uma nomeação para a primeira pergunta. 

  

Relação entre as questões 2 e 4 

 

No sociograma anterior, que faz a relação entre as questões 2 (se tiveres de fazer 

um trabalho de grupo, quem é que escolherias?) e 4 (com quem é que não gostas tanto de 

estar nos intervalos?) é possível verificar que a aluna mais selecionada foi novamente a 

Beatriz Lopes, com 6 nomeações, seguido da Maria Martinez e da Soraia Morgado, ambas 

com 5. Todos os alunos tiveram pelo menos uma nomeação para a segunda pergunta. 
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Relação entre as questões 3 e 4 

 

 No sociograma acima apresentado que faz a relação entre a terceira questão (quem 

escolherias para fazer parte da tua equipa em Educação Física?) e a quarta (Com quem é 

que não gostas tanto de estar nos intervalos) permite verificar que os alunos mais 

rejeitados são a Catarina Marques, o Elvis Lopes, o Fábio Dias e a Madalena Ventura e 

os alunos mais controversos, ou seja aqueles que têm mais nomeações positivas e 

negativas, são a Beatriz Lopes, o Pedro Fonseca e a Soraia Morgado. Referir ainda que 

só a Maria Martinez é que não teve qualquer nomeação negativa. 
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Discussão dos resultados 

 Após a análise feita às quatro questões do teste sociométrico aplicado aos alunos 

da turma 12º 15 é possível verificar que a tendência para as escolhas passa em grande 

parte pelo critério de “amizade” e dos grupos sociais que a turma tem, e não pelo critério 

de trabalho de grupo ou cooperação em equipa, pois alguns alunos optaram por escolher 

os mesmos colegas de turma para as três questões positivas (festa de aniversário, trabalho 

de grupo e equipa em Educação Física). Um exemplo prático é a aluna Soraia Morgado 

que apesar de não ser uma aluna com grandes capacidades motoras, foi uma das mais 

selecionadas para a terceira pergunta (equipa em Educação Física). Contudo, o critério 

desportivo é aplicado em alguns casos, onde o Pedro Fonseca, o João Elvas e a Fátima 

Sabali foram os mais mencionados, havendo uma maior consciencialização da turma.  

Estes resultados tornam-se relevantes na medida em que terei na minha posse um 

conjunto de seleções que me ajudarão nas minhas escolhas de planeamento e condução 

da aula, nomeadamente na formação de grupos. 

Tendo em conta o estudo de turma realizado é necessário formular algumas 

estratégias de intervenção para melhorar o processo de ensino-aprendizagem:  

 Promover o trabalho em grupo, em situações de grupos homogéneos que 

proporcionem interajuda e cooperação entre os alunos, mesmo aqueles que 

tenham selecionado o colega com que não gostam de trabalhar; 

 Formar grupos heterogéneos de modo a que os alunos mais aptos possam auxiliar 

os colegas que apresentam maiores dificuldades, promovendo assim a 

responsabilidade de ajudar o outro; 

 Ter em conta, na formação dos grupos, e sempre que possível, as relações 

interpessoais de modo a manter os alunos motivados, numa situação que promova 

o clima de aula e requeira algum espírito de cooperação.  
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Anexos 

Ficha de caraterização individual 

DADOS DO ALUNO 

Curso:               Ano:   Turma:     Nº:            

Nome:       

Naturalidade:                                             Nacionalidade:                                      Data de nascimento: 

___/___/19___      Idade: 

Morada: 

Concelho:                                                            Código postal: 

Contacto do aluno – Telefone:                                                                       E-mail: 

NIF: _________________________________________________ NISS: 

________________________________________ 

 

II - DADOS DO PAI/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
Nome:                                                                                                           Parentesco:            

Naturalidade:                                               Nacionalidade:                                      Data de nascimento: 

___/___/19___      Idade: 

Morada: 

Concelho:                                                            Código postal: 

Contacto do Enc.Edu. – Telefone:                                                                 E-mail: 

Profissão:                                                            Contacto telefónico do emprego: 

Situação profissional:   Empregado efetivo          Empregado contratado                Trabalhador por conta 

própria      

                                      Reformado              Desempregado                         Outra      Qual?  

 

III - DADOS DO AGREGADO FAMILIAR (para além do aluno) 
Parentesco Idade Habilitações académicas Profissão Situação profissional 

     

     

     

     

     

Situação familiar: pais ausentes        pais separados          mãe falecida           pai falecido           mãe/pai 

doente       

 

IV - DADOS ESCOLARES E OPINIÕES DO ALUNO (assinala com X e 

responde sucintamente) 

Questões SIM NÃO Respostas 
Já ficaste retido?   Se respondeste Sim, quantos anos?            Em que anos de 

escolaridade? 

Mudaste de curso este 

ano? 

  Se respondeste Sim, porquê? 

Tiveste algum apoio 

pedagógico no ano 

passado? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Tiveste negativas no 

ano anterior? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Porquê? 

Tens disciplinas em 

atraso? 

  Se respondeste Sim, qual / quais? 
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Tiveste alguma falta 

disciplinar?  

  Se respondeste Sim, quantas?                    Em que ano(s) de 

escolaridade? 

Porquê? 

Estás nesta escola pela 

1ªvez? 

  Se respondeste Sim, que escola frequentavas anteriormente? 

Esta escola foi a tua 1ª 

escolha? 

  Porquê? 

Gostas de estudar?   Porquê? 

Estudas regularmente?   Se respondeste Sim, quando? 

Tens computador?   -------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Tens Internet?   -------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Tens ajuda nos estudos?   Se respondeste Sim, de quem? 

Recebes apoio do ASE?   Se respondeste Sim, qual o escalão? 

 Disciplina(s) 

preferida(s)? 

   

Porquê? 

Questões SIM NÃO Respostas 
Tens dificuldades em 

alguma(s) disciplina(s)? 

  Se respondeste Sim, em qual  / quais? 

Porquê? 

Estás a fazer melhoria 

denotas? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Tens alguma(s) 

preferência(s) no modo 

de trabalho nasaulas? 

  Se respondeste Sim, qual /quais? 

 

Pensas prosseguir os 

estudos? 

  Se respondeste Sim, até que nível? 

Que área(s) de 

conhecimento te 

interessa(m) mais? 

 

Que características 

consideras 

fundamentais num bom 

professor? 

 

 

 

 

V - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES (assinala com X e depois responde 

sucintamente) 
Praticar desporto  Qual / Quais? 

Ouvir música  Preferências: 

Ver televisão  Preferências: 

Ver filmes   Preferências: 

Ler  Preferências: 

Trabalhar no 

computador 

 Preferências: 

 Jogar no 

computador 

 Preferências: 

Sair com amigos  Atividades: 

Outras atividades  Quais? 

 

VI - SAÚDE / ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTES (assinala com X e / ou 

responde) 
Dificuldades visuais  Dificuldades auditivas  Dificuldades motoras  
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Dificuldades na fala  Dificuldades na linguagem 

escrita 

 Outras dificuldades 

Quais? 

 

Alergias 

Quais? 

 Doença crónica 

Qual (facultativo)? 

 Outro problema de saúde 

Qual? (facultativo) 

 

Pequeno almoço na escola  Pequeno almoço em casa  Não tomas pequeno almoço  

Almoço no refeitório da 

escola 

 Almoço no bar da escola  Almoço em casa / casa de 

família 

 

Almoço num café   Almoço noutro local 

Onde? 

 Não costumas almoçar  

Vens para a escola a pé  Vens para a escola de 

autocarro 

 Vens para a escola de 

comboio 

 

Vens para a escola de 

carro (família) 

 Vens para a escola em carro 

próprio 

 Vens para a escola por outro 

meio - Qual? 

 

 

VII - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS (assinala as dez principais por ordem 

crescente (10-mais importante 1- menos importante  e/ ou preenche) 
alegre  triste  atento  desatento  

ativo  preguiçoso  simpático  antipático  

organizado  desorganizado  calado  falador  

confiante  inseguro  otimista  pessimista  

paciente  impaciente  sociável  solitário  

tolerante  intolerante  pacífico  agressivo  

egoísta  altruísta  persistente  desistes facilmente  

Outras:  

 

VIII - EXPECTATIVAS / OBJETIVOS PARA ESTE ANO LETIVO e 

OUTROS ASPETOS QUE QUEIRAS REFERIR 
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Teste sociométrico 

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. 

Tens de preencher, obrigatoriamente, os 3 espaços, para todas as perguntas! 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

 
Se fores a uma festa de aniversário, quem levarias contigo? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem não levarias? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

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

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

E quem é que não escolherias? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem escolherias para fazer parte da tua equipa em Educação Física? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem não escolherias? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

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

(pode ou não existir atualmente). 

_____________________________________________________________________________ 

Quem é que levarias contigo para o Desporto Escolar? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem é que não levarias para o Desporto Escolar? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Nos intervalos, quais os assuntos dos quais mais gostas de falar? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Com quem é que gostas mais de estar nos intervalos? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

 

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

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

  



Horário letivo da turma 12º15 

 


