
QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES 

 

• Este questionário faz parte de um estudo sobre as "Percepções da indisciplina entre os vários 

actores escolares na Escola Básica Integrada c/ JI D. Carlos I”. Este estudo integra-se no âmbito 

do estágio pedagógico, do Mestrado em Educação Física e Desporto Escolar, da Faculdade de 

Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa. 

 

• O questionário e anónimo e as suas respostas confidenciais. 

 

A) Identificação e Dados Pessoais 

 

• Para responder: 

 

 

 

 

1. Idade: 

Menos de 31 Anos  

De 31 a 45 anos     

Mais de 45 anos     

 

4. Formação Académica: 

Bacharelato                   

Licenciatura                  

Mestrado                       

Doutoramento               

Outras                           

Quais? _____________ 

 

 

7. No presente ano lectivo possui (*): 

Turmas do 3º Ciclo      

Turmas CEF                

 

 

 

1) Assinale com uma cruz as respostas nos quadrados respectivos. 

2) Nas perguntas com (*) pode assinalar varias alternativas. 

3. Grupo Disciplinar: __________________________ 

 

2. Género: 

Masculino  

Feminino   

 

5. Tempo de serviço: 

Menos de 5 anos      

De 5 a 10 anos         

De 11 a 15 anos       

De 16 a 20 anos       

Mais de 20 anos       

 

6. Níveis que lecciona (*): 

5° ano de escolaridade  

6° ano de escolaridade  

7º ano de escolaridade  

8° ano de escolaridade  

9° ano de escolaridade  

Outro(s)                        

Quais? ________________ 
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B) Para cada um dos seguintes comportamentos indique o grau de GRAVIDADE, que 

habitualmente lhes atribui, colocando um X na coluna correspondente. 

 

SG – Sem gravidade      PG – Pouco grave       G – Grave      MG – Muito grave 

 

 GRAVIDADE 

COMPORTAMENTOS EM SITUAÇÃO DE AULA SG PG G MG 

1. Chegar atrasado às aulas     

2. Entrar na aula sem autorização     

3. Abandonar a aula sem autorização     

4. Não trazer o material escolar necessário     

5. Desrespeitar o material (escolar e dos colegas)     

6. Perturbar (conversas intempestivas)     

7. Recusar fazer a tarefa proposta pelo professor     

8. Realizar uma actividade diferente da proposta pelo professor     

9. Fazer barulho com bolas ou outro equipamento, perturbando a aula     

10. Desobedecer ao professor     

11. Interromper constantemente o professor com questões fora do assunto da aula     

12. Perturbar a actividade / tarefa dos colegas     

13. Insultar, proferir obscenidades ou dirigir gestos obscenos aos colegas     

14. Ameaçar os colegas     

15. Agredir os colegas     

16. Insultar, proferir obscenidades ou dirigir gestos obscenos ao professor     

17. Ameaçar o professor     

18. Agredir o professor     
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C) Marque com X o(s) COMPORTAMENTO(S) que achar mais correctos para responder à situação. 

 

COMPORTAMENTOS DE  

REACÇÃO DO PROFESSOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ausência de reacção 

 
                  

Olhar expressivo de desaprovação 

 
                  

Relembrar a regra de conduta 

 
                  

Criticar o comportamento 

 
                  

Advertir / avisar o aluno 

 
                  

Ameaçar com punição 

 
                  

Isolar temporariamente o aluno 

 
                  

Dar ordem de saída da sala de aula 

 
                  

Marcar falta de material 

 
                  

Marcar falta disciplinar 

 
                  

Participar ao director de turma e/ou 

Conselho Executivo 
                  

Advertir e comunicar ao Encarregado de 

Educação 
                  

Registar a repreensão no processo do 

aluno 
                  

Integrar o aluno em actividades da 
comunidade 

                  

Aplicar suspensão da frequência (até 10 

dias úteis) 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


