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Introdução 

No contexto escolar, cada aluno que constitui uma turma vive em condições de 

vida diferentes, tem contextos familiares e sociais distintos, bem como vivências 

divergentes.  

No seguinte trabalho pretendo fazer uma caraterização da turma como um 

todo, como um grupo, e de cada aluno particularmente. Este trabalho tem também 

uma vertente direcionada especialmente para a Educação Física (EF), para além de 

caracterizar o agregado familiar dos alunos, histórico escolar, hábitos desportivos e de 

saúde. Estes dados foram recolhidos com recurso a dois questionário e provenientes 

de informações prestadas pelos alunos na ficha do aluno preenchida no início de cada 

ano letivo. O 1º questionário (anexo 2) foi entregue no 1º período e o 2º questionário 

(anexo 3) foi entregue aos alunos no 2º período de maneira a complementar a 

informação que tinha sido recolhida e analisada anteriormente. 

De modo a focar especialmente as relações que se estabeleceram na turma 

durante o 1º período procedeu-se à aplicação de um estudo sociométrico (anexo 1), 

para compreender como a turma funciona enquanto grupo, quais os alunos mais 

populares, rejeitados, controversos, neutros e negligenciados. O estudo sociométrico 

tem como principais objetivos verificar em que grau cada aluno é aceite pelos colegas 

da turma, verificar quais as amizades que existem na turma, e se são ou não mútuas, 

verificar quais os pequenos grupos mais ou menos fechados que existem na turma ou 

se há uma integração perfeita. 

  



Parte 1 

Caraterização da turma 

Procedimentos 

A informação relativa à caraterização da turma seguidamente apresentada foi 

recolhida através da observação direta dos alunos nas aulas, das reuniões realizadas 

em conselho de turma, da ficha estatística do aluno preenchida pelos encarregados de 

educação para o presente ano letivo e de um questionário sobre a saúde e estilos de 

vida entregue aos alunos nas aulas de EF. 

 

Identificação dos alunos 

Nº Nome Idade 
Repetentes Data de 

nascimento 
NEE 

Acompanhamento 
ECO 7º Total 

1 B 13  2º, 7º 07/10/1998 X  

2 B 12   04/06/2000   

3 C 12   04/06/2000   

4 C Transferida 

5 D 13  5º 04/03/1999  X 

6 D 12   30/01/2000   

7 E 12   01/11/1999   

8 F 13 X 7º 19/05/1999   

9 G 12   25/01/2000   

10 G 12   11/06/2000   

11 H 13  6º 06/12/1998   

12 K 13   03/03/1999   

13 M 13  2º 14/02/1999 X X 

14 M 13   30/03/1999  X 

15 M 12   24/02/2000   

16 M 13  3º 31/12/1998  X 

17 N Transferida 

18 P 12   25/04/2000   

19 P 14 X 2º, 7º 22/01/1998  X 

20 S 14  1º, 2º 09/04/1998 X  

21 T 11  2º, 7º 16/11/1999   

22 L 11  5º 04/07/1999  X 

 

A caraterização da turma é um processo que não deve ser negligenciado pelos 

professores, dado que as particularidades da turma e de cada aluno a nível social, 



assim como as suas necessidades e capacidades de aprendizagem podem ser 

elementos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. 

A turma 7ºC é constituída por 20 alunos, dos quais 13 são do género masculino 

e 7 do género feminino. Esta turma possui alunos provenientes de variadas turmas do 

ano letivo transato. A turma tem alunos com idades compreendidas entre os 11 e os 

14 anos. A aluna B veio transferida de outra escola para esta turma. 

 

 

 

Nesta turma foram detetados 3 alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE) sendo estes a B, a M e o S. A aluna M apresenta um problema de obesidade 

que afeta também a sua relação com os pares e consigo própria, podendo ser um dos 

principais motivos da sua baixa autoestima. O S apresenta um rendimento intelectual 

muito inferior ao das crianças com a sua idade cronológica. O aluno é acompanhado 

por uma psiquiatra e está medicado no sentido de assegurar o controlo da 

impulsividade e ansiedade. O S está a concluir o 7º ano por regime de disciplinas pelo 

que apenas está a frequentar a aula de EF de 90’.  

Os alunos D, M, A, P, M e L estão a ser acompanhados pelo programa ECO. 

É importante reparar que mais de metade da turma (11 alunos) já reprovou 

pelo menos uma vez ao longo do percurso académico, sendo 5 deles estão a repetir o 

7º ano. 

Na 1ª reunião de Conselho de Turma foi elaborada uma breve caraterização de 

alguns alunos da turma, que no geral das disciplinas apresentam comportamentos 

pouco apropriados para a aula, não respeitam as ordens dos professores e são 

frequentemente os responsáveis pelos focos de indisciplina e comportamentos fora da 

tarefa. Um dos 2 alunos mais conflituosos é o D que foi suspenso no ano transato, 

mostra alguma maldade para com os colegas e agressão verbal para com os 

professores, comportamentos estes que são de alguma forma apoiados pela mãe, que 

não mostra qualquer atitude de procurar melhorar a educação do filho. Inclusive neste 

ano letivo foi atribuído ao D uma participação e um processo disciplinar que resultou 
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numa suspensão de 4 dias, resultado de um furto, pelo que a mãe do mesmo não 

mostrou qualquer intenção de se mobilizar até à escola. O aluno M foi alvo do mesmo 

processo disciplinar, pois cooperou com o D. Todavia, no passado do M não foram 

registados mais comportamentos disruptivos. O outro aluno que apresenta mais 

comportamentos fora da tarefa é o P, que teve 6 negativas no ano anterior. 

No geral, muitos dos comportamentos desadequados dos alunos da turma são 

fruto de alguma instabilidade e problemas no seio familiar. 

O delegado de turma é o G e o subdelegado é o B. 

Após a 1ª reunião intercalar de turma, foi possível proceder à elaboração do 

Plano de Trabalho da Turma (PTT) onde consta uma sintética descrição da turma. A 

mesma enuncia que os alunos não colaboram com os colegas de modo a criar um 

bom clima de aula, são imaturos, não procuram autonomia nas tarefas e 

esclarecimento de dúvidas e que no geral não revelam grande gosto pelas atividades 

letivas. 

Considero que na disciplina de EF os alunos conseguem manter um 

comportamento diferente. Penso que no geral todos apresentam grande pré-

disposição para o exercício físico e para as tarefas propostas, embora sejam muito 

agitados. Esta agitação em demasia acaba por complicar todo o processo de 

lecionação pois os alunos não prestam atenção à instrução do professor e por vezes 

perdem-se aquando da realização das tarefas. 

 

Contexto familiar 

 

No que concerne às habilitações literárias dos pais dos alunos, verifica-se que 

32% destes frequentou o ensino até ao 9º ano, seguido do 12º ano com 23%. É 

importante reparar que apenas 2 pais frequentaram o ensino superior. 
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Quanto ao agregado familiar, praticamente todos os alunos vivem com os pais, 

ou com pelo menos um deles. Apenas 21% dos alunos vive com irmãos. 

Relativamente à ascendência dos alunos da turma, cerca de metade é 

portuguesa, sendo a restante bastante diversificada. 

 

Saúde 

Relativamente à saúde dos alunos, três alunos (M, D e P) apresentam excesso 

de peso, e três alunos (T, M e A) apresentam baixo peso para a sua altura e idade. As 

alunas T e F têm asma, e o E apresenta um problema no joelho derivado da excessiva 

acumulação de líquido na articulação. 

 

Prática de exercício físico formal 

 

É de notar que grande parte da turma pratica ou praticou exercício físico formal, 

demonstrando bons hábitos de saúde. 
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Hábitos diários 

 

Através do questionário de saúde aplicado aos alunos é possível conhecer 

melhor os seus hábitos de vida. Como conclusões pode-se verificar que nenhum dos 

alunos da turma afirma ser fumador, e grande parte da turma refere que a média de 

refeições que faz por dia é superior a 3. Relativamente às horas passadas em frente ao 

computador/consola, bastantes alunos afirmam ser inferior a 2h30. Contudo, é 

importante referir que não estão aqui contempladas as horas passadas em frente à 

televisão. 

  

Perante a informação destacada nos gráficos, é possível perceber que no geral os 

alunos mantêm um número de horas de repouso adequado. Ainda assim, um aspeto 

negativo é a percentagem de alunos que não toma o pequeno-almoço antes de iniciar as 

aulas, uma vez que é uma refeição muito importante para a saúde dos mesmos e seu 

rendimento escolar. 

 

No que concerne aos hábitos alimentares, 13% dos alunos já bebe café 

diariamente, o que é um ponto desfavorável, conjuntamente aos hábitos regulares de 
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comer fruta e evitar alimentos açucarados, que não parece ser prioritário para os alunos. 

O número de horas que os mesmos passam sem comer verifica-se elevado, o que 

demonstra que ainda há muitos hábitos que deveriam ser mudados no dia-a-dia destes 

jovens. 

 

Relativamente ao meio de transporte que os alunos utilizam para se deslocar à 

escola, é curioso verificar que uma elevada percentagem (47%) mantém o deslocamento 

a pé como solução. 

No geral a turma apresenta alguns maus hábitos que deveriam ser revolvidos 

rapidamente para que no futuro os mesmos venham a ser cidadãos ativos e saudáveis. 
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Estudo sociométrico 

Contextualização 

 Primeiramente é fundamental referir que os dados recolhidos com o teste 

sociométrico apenas dizem respeito ao final do 1º período, e unicamente ao momento 

em questão, uma vez que algumas crianças variam muito de posição sociométrica ao 

longo dos anos, sendo que algumas atingem determinados nível e mantêm-no, outras 

modificam as suas escolhas, outras escolhem sempre a mesma criança 

invariavelmente durante anos, mantendo um amigo preferido, e outras variam de teste 

para teste. 

Segundo a bibliografia estudada, e procedendo agora a uma caraterização dos 

elementos do grupo, podemos distingui quais os alunos mais aceites ou menos 

aceites.  

Dentro dos primeiros, surgem os alunos populares que se referem aos alunos 

fortemente preferidos pelos colegas, com um elevado número de nomeações positivas 

e reduzido número de nomeações negativas. De seguida surgem os alunos médios ou 

neutros que se manifestam por terem um número de nomeações próximo à média do 

grupo.  

Seguidamente aparecem os alunos controversos que apresentam uma posição 

no grupo com elevado impacto social, mas com moderada preferência social, isto 

porque os outros alunos tanto gostam muito deles como não gostam, uma vez que 

estes despertam nos colegas sentimentos opostos de estima e indesejabilidade em 

simultâneo.  

Focando agora os alunos menos aceites pelos colegas, figuram os alunos 

rejeitados que apresentam baixos índices de preferência social, mas com elevado 

impacto social uma vez que os colegas mostram ativamente o seu degrado quanto aos 

mesmos. Estes alunos, segundo a bibliografia, tendem a ser vistos com menos 

competentes, menos atraentes e mostrando níveis de agressividade e mau 

comportamento no contexto do grupo.  

Por último, os alunos negligenciados são elementos que exibem baixos índices 

de preferência e baixo impacto social, tendendo a ser vistos pelos colegas como 

elementos indiferentes onde a sua presença para o grupo é alheia. Estes alunos 

podem ser encarados como os rejeitados passivos, tendendo a exibir problemas de 

comportamento, tal como, medo, ansiedade e isolamento já que são ignorados pelos 

colegas e têm imensa dificuldade em ter amigos, sendo por consequência levados 

muitas vezes a despender o seu tempo em situações de solidão. 



Procedimento 

As perguntas colocadas aos alunos foram as seguintes: 

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

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

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

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

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

6. Quem gostarias que fizesse parte da tua equipa nas aulas de EF? 

7. Quem NÂO gostarias que fizesse parte da tua equipa nas aulas de EF? 

8. Quem pensas que te irá escolher para a sua equipa nas aulas de EF? 

9. Quem pensas que NÃO te irá escolher para a sua equipa nas aulas de EF? 

 

Foi solicitado aos alunos que referissem 3 escolhas para cada pergunta, que 

correspondia à ordem de preferência por 3 colegas da turma.  

O aluno S apenas respondeu às perguntas que respeitavam à disciplina de EF e 

o aluno P recusou-se a participar no estudo, não exibindo qualquer resposta, embora 

tenha sido alvo de escolha por parte dos seus colegas. 

 

  



Apresentação e análise dos dados 

1ª Pergunta 

Primeiramente, em jeito de estudar a turma numa perspetiva escolar, os alunos 

foram questionados sobre o aluno que gostariam de ter sentado ao seu lado na sala 

de aula.  

 

Nesta pergunta, é possível verificar de acordo com o total de escolhas 59,3% 

das correspondências são mútuas e do total de alunos 80% destes apresenta 

escolhas reciprocas. Destacam-se negativamente 4 alunos que apresentam estar um 

pouco deslocados da turma, uma vez que não têm escolhas mútuas, sendo os 

mesmos o H, o P, o S e a M. Excluindo estes 4 alunos é importante verificar que todos 

os outros têm alguém preferido para se sentar na sala de aula, sendo que esse colega 

também os escolhe. 

Alguns grupos começam a surgir sendo os mesmos: 

- Grupo do K, M e M; 

- Grupo do E, D e A; 

- Grupo da B, L e F. 
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2ª Pergunta 

A segunda questão diz respeito à dimensão social e afetiva dos alunos, 

procurando compreender quem eles escolheriam para ir à sua festa de anos.  

 

Com este esquema constata-se que há a nítida divisão de 3 grupos na turma. 

Um primeiro de raparigas, e os seguintes de rapazes. Para esta pergunta, 55,65% das 

escolhas foram mútuas, tendo 75% dos alunos feito escolhas recíprocas. 

Esta pergunta reflete as relações mais profundas entre alunos o que poderá ser 

útil para a formação de grupos na turma.  
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3ª Pergunta 

Esta pergunta representa o oposto da anterior, onde os alunos tinham de 

selecionar quem não gostariam que fosse à sua festa de anos.  

 

Nesta pergunta é possível reconhecer que 35% dos alunos têm escolhas 

mútuas. Com a ajuda do gráfico seguinte compreende-se melhor a posição dos 

alunos. 

 

Os alunos mais populares são o K, a F, o G, o G e a L. Os alunos rejeitados são 

o H, a P, o P, o S e a T. Os alunos controversos são o A, o M e o M. A M é a única 

aluna negligenciada. 

 

 



4ª Pergunta 

Nesta pergunta o propósito é reconhecer se as escolhas feitas pelos colegas 

correspondem ao que o mesmo pensa. Ou seja, questionou-se o aluno sobre quem 

ele pensa que o irá escolher para a sua festa de anos.  

 

Esta pergunta fez sobressair 4 grupos na turma, havendo 70% com escolhas 

mútuas.  

O 1º grupo é formado pelo K, M, M e G.  

O 2º grupo é formado pelo G, D, E e D.  

O 3º grupo é formado pela P, C e T.  

O 4º grupo é formado pela F, B e L. 

Os alunos mais rejeitados têm-se mantido constantes. 

 

  



5ª Pergunta 

Esta pergunta corresponde ao oposto da pergunta anterior onde a pergunta é 

“Quem pensas que não te irá escolher para ir à sua festa de anos?”.  

 

Neste gráfico apresenta-se muito disperso, onde apenas constam 23,5% de 

correspondências mútuas. 

 

Perante este gráfico que representa a aceitação e rejeição nas últimas 2 

perguntas podemos verificar que o H e o P têm-se mantido no grupo dos rejeitados. 

 

 



6ª Pergunta 

Nesta pergunta, o objetivo prende-se em comtemplar a disciplina de EF e 

compreender o modo como melhor os alunos gostam de trabalhar em grupo, podendo 

ser útil para a posterior formação de grupos nas aulas. Esta pergunta diz respeito à 

preferência dos alunos sobre quem eles gostariam que fizesse parte da sua equipa 

nas aulas de EF.  

 

Ao longo do estudo há um grupo que se tem mantido regular e mais coeso, 

verificando-se o mesmo no que toca à disciplina de EF. Neste gráfico apenas 55% dos 

alunos apresenta escolhas mútuas. O grupo de destaque é o do K, G, M e M. 

 

  

  



7ª Pergunta 

Nesta pergunta pretende-se verificar as respostas dos alunos no que toca aos 

alunos com quem estes não gostariam de formar uma equipa nas aulas de EF.  

 

Este gráfico mostra-se algo confuso e pouco coeso. Apenas 17,5% das 

correspondências são mútuas. O gráfico seguinte que reúne a aceitação e rejeição 

das 2 perguntas anteriores pretende clarificar a informação. 

 

É bem evidente que o K é o aluno com quem a maior parte da turma gostaria de 

formar uma equipa, sendo também o mais eclético e com melhores desempenhos da 

 

  



turma nesta disciplina. De seguida com mais popularidade segue-se o G, a L e o M. 

Os alunos rejeitados são o P, o S, a P e o D, que se têm mais uma vez mantido algo 

constantes com exceção do D. 

O aluno controverso é o M, onde não é a primeira vez que o mesmo se verifica. 

E as alunas negligenciadas são a B e a M.  

 

O gráfico anterior vem corroborar a informação acima referida. 

 

  

 



8ª Pergunta 

Esta pergunta esclarece sobre quem os alunos pensam que os colegas irão 

escolher para a sua equipa.  

 

Os grupos mantêm-se semelhantes, onde 70% dos alunos tem escolhas mútuas. 

O grupo do K, G, M e M, e o grupo da C, T e P são os que se têm mantido mais 

estáveis. 

 

  

  



9ª Pergunta 

Esta pergunta menciona quem os alunos pensam que são os colegas que não 

os irão escolher para a sua equipa nas aulas de EF.  

 

Para este gráfico não há qualquer informação a apontar. Apenas 14% das 

correspondências são mútuas. 

 

Com este gráfico pode-se perceber que o K e o G são os alunos mais populares. 

O D, o P e o S continuam a ser os mais rejeitados, o A e o M mostram-se alunos 

controversos e a M centra-se no grupo dos negligenciados  

 



Conclusões 

De modo geral, após o término do estudo sociométrico constata-se que 

subtilmente começam-se a manifestar alguns grupos na turma, neste 1º período. 

O grupo dos alunos populares onde quase sempre surgem o K e o G, sendo os 

outros alunos populares variados conforme as perguntas. 

O grupo dos alunos rejeitados onde se destacam o S e o P. O H aparece como 

aluno rejeitado apenas nas questões de dimensão sócio afetiva, tal como o D para as 

questões da disciplina de EF, na qual apresenta algumas dificuldades ao nível do 

desempenho motor. 

A aluna negligenciada é quase sempre a M, revelando-se como tendo uma 

presença indiferente no grupo. 

Os alunos controversos são o A e o M na maior parte das questões. 

Os médios/neutros são os restantes alunos da turma. 

  



Parte 2  

De maneira a otimizar o tempo de prática nas aulas de Educação Física optei 

por entregar o 2º questionário aos alunos para levarem para casa, onde pudessem 

responder com calma e posteriormente devolveriam os questionários. Todavia, devido 

à geral irresponsabilidade de que a turma é portadora, apenas um reduzido nº de 

questionários foram devolvidos, sendo os mesmos cerca de 50% do total de alunos da 

turma. A seguinte análise foi efetuada com recurso a esses questionários. 

Contexto familiar 

Relativamente à habituação é possível verificar que a maioria dos alunos habita 

num apartamento, onde também a maioria dos alunos tem um quarto só para si. Os 

alunos que partilham o quarto, regra geral partilham com um irmão. 

 

   

 

A maior parte dos alunos estuda em casa, no quarto ou na sala, sendo que o nº 

de horas de estudo por semana varia entre duas a duas horas e meia. Procedendo ao 

cálculo da média, é de notar como os alunos apenas têm o hábito diário de estudar 

aproximadamente 20 minutos por dia. 

 

 

 

Quanto à relação dos alunos com os seus pais e irmãos, a maioria mantém um 

relacionamento positivo com os mesmos, ou seja, nenhum dos alunos referiu ter uma 

relação “má” ou “muito má” com estes. Este envolvimento familiar positivo é bastante 

importante para o sucesso da criança enquanto aluno e futuro adulto.  

17% 

83% 

Tipo de habitação 

Moradia Apartamento

67% 

33% 

Partilhas o teu quarto com 
alguém? 

Não

Sim

72% 

14% 

14% 

Onde costumas estudar? 

Casa Explicação Trabalho do pais

80% 

20% 

Quantas horas estudas por 
semana? 

2h

2h30m



 

 

Vida escolar e antecedentes 

 No questionário, as respostas em função do nº de anos que os alunos já 

frequentavam esta escola variou entre 3 e 4 anos, pois grande percentagem da turma 

é repetente. Alguns alunos são provenientes de outras escolas, como por exemplo, a 

EB Miguel Torga e EB Orlando Gonçalves. 

 

 

 

Como é possível observar no gráfico anterior a grande parte dos alunos gosta 

muito da escola que frequenta. Quando questionados sobre o que mais gostam na 

escola as respostas incidiram sobretudo no bar, nos campos de futsal, nos intervalos, 

no ambiente escolar e nas aulas de inglês. Com base nestas respostas obtemos uma 

perspetiva de que a maioria dos alunos sente-se bem no espaço onde estuda.  

Todavia, quando questionados sobre o que menos gostam na escola, também 

foi possível constatar que há fatores que influenciam negativamente o bem-estar que 

os alunos demonstraram anteriormente, sendo os principais aspetos as salas de aula, 

as aulas de ciências, as lutas e “coisas más” que acontecem na escola, a papelaria e 

por último, o refeitório. Apenas a reposta das “salas de aula” foi um ponto em comum 

entre alguns alunos. Era interessante compreender exatamente o que os alunos não 

gostam na sala de aula, pois os motivos tanto podem ser relacionados com a 

lecionação como apenas meramente estéticos, como por exemplo os materiais da sala 

de aula ou o seu ambiente. 

25% 

25% 
50% 

Relação com os pais 

Média

Boa

Muito boa

33% 

67% 

Relação com os irmãos 

Média

Boa

Muito boa

29% 

71% 

Gostas da escola que 
frequentas? 

Nada

Pouco

Mais ou Menos

Bastante

Muito



Tempos livres 

 

 

Os dados recolhidos sobre a ocupação de tempos livres dos alunos da turma é 

bastante distribuída. Praticamente todos afirmam ter vários interesses e a distribuição 

pelas atividades é equilibrada. Um fator preocupante destas respostas é que nenhum 

aluno afirma ter hábitos de leitura só por lazer, e inclusive um aluno comentou que 

costuma fazer todas as outras atividades menos ler. Na minha opinião este é um mau 

hábito, pois o gosto pela leitura é um interesse que deve ser estimulado, 

nomeadamente nestas idades mais precoces. Para além de ser um bom hobbie, o 

gosto pela leitura por si só pode influenciar positivamente o sucesso académico e 

contribuir para um melhor desempenho no português e no saber falar e escrever. Com 

base nos testes e outras fichas que tenho solicitado aos alunos conferi que os 

mesmos não sabem escrever corretamente, tanto ao nível da gramática como 

ortografia, bem como muitas vezes não conseguem expressar as suas ideias no papel. 

Creio que é alarmante este aspeto já que não é só a disciplina de português que é 

afetada com estes erros, mas sim todas as disciplinas já que a língua portuguesa é 

transversal a todas as disciplinas. Assim, particularmente nesta turma, os alunos 

deveriam ser mais estimulados a ler, e a falar/debater sobre livros, não sendo um 

trabalho que apenas a escola deveria promover mas também a família. Por vezes, a 

aquisição de livros pode ser uma limitação pelo seu custo, pelo que a biblioteca da 

escola deveria divulgar mais campanhas de requisição de livros para os alunos. 

Simultaneamente, para piorar ainda mais a situação desta turma durante parte do 1º e 

2º período esta turma não teve a disciplina de português pois a professora está a 

enfrentar uma doença, pelo que agora é ainda mais determinante desenvolver um bom 

trabalho com os alunos nesta área. 

 

26% 

21% 
16% 

16% 

21% 

Ocupação de tempos livres 

Tv

Computador

Desporto

Sair com amigos

Ler

Música



Disciplinas da escola 

Quanto às disciplinas da escola, os alunos referiram que as suas disciplinas 

preferidas e motivos são “História e Inglês, porque são interessantes”, “Matemática, 

porque é fácil”, “Educação Física, porque as aulas são muito divertidas”, “Inglês, 

porque quero aprender essa língua”, “Matemática, porque as aulas são muito giras”, 

“Educação Física, porque fazemos coisas com o corpo e não pegamos em livros”, 

“Matemática, porque gosto de resolver operações”, “Educação Física, porque gosto de 

fazer desporto”, “Educação Visual, porque gosto de desenhar” e “Físico-química e 

História, porque a matéria é muito interessante”. 

Com base nestas respostas foi possível visualizar que todos os alunos têm as 

suas preferências e apontam motivos para cada uma delas. Com isto é importante 

salientar que um currículo diversificado, para além da formação eclética essencial que 

promove aos alunos, também atende às diversas necessidades, exigências e gostos 

destes. 

 

 

 

Quanto à disciplina de Educação-Física, para além das respostas anteriores, 

todos os alunos referiram “gostar” ou “gostar muito” da disciplina. Os motivos devem-

se ao facto dos alunos gostarem de fazer desporto, gostarem de jogar futsal, andebol 

e basquetebol, gostarem das matérias lecionadas e considerarem as aulas “mega 

fixes”. 

Relativamente às matérias onde os alunos sentem mais dificuldades, as 

mesmas são andebol, resistência e salto em comprimento, sendo o andebol a 

modalidade mais referida. 

As matérias que os alunos gostariam de experimentar mais vezes são râguebi 

e patinagem, pois embora tenham sido lecionadas foram em menor número que as 

restantes matérias. 

33% 

67% 

Classificação da Educação-
Física 

Não gosto

Gosto pouco

Indiferente

Gosto

Gosto muito



Quanto à atribuição do valor à Educação-Física, os alunos pensam que é 

importante ter esta disciplina na escola já que os “ajuda a manter saudáveis” e porque 

eles “têm de aprender a fazer desporto”. 

No que concerne às perguntas relacionadas com as características de um bom 

e mau professor de Educação-Física apenas um aluno respondeu, referindo que mais 

importante era um professor ser simpático e menos importante era o professor ser 

rígido. Relativamente às aulas de Educação-Física deste ano tendo em conta as 

respostas de três alunos estes referem que as mesmas são “fixes”, “muito boas” e 

“melhores que todos os outros anos”. 

 

Conclusões 

Nesta 2ª parte do estudo de turma era meu propósito retirar informações 

relevantes sobre os alunos de modo a caraterizá-los oportunamente e obter 

conclusões de carater pedagógico que possam ter interesse para a prática docente e 

melhor processo de ensino-aprendizagem.  

Pretendi, igualmente, conhecer os alunos de modo a verificar que implicações 

podem ter o dia-a-dia destes jovens na dinâmica da turma, quais os alunos mais 

carenciados e que por sua vez necessitam de mais apoio, quais os que têm piores 

condições para estudar, e por último quais as suas preferências pelas disciplinas 

escolares no geral e pela Educação Física em particular. 

As principais conclusões obtidas revelam que (1) os alunos dedicam apenas 

duas horas ao estudo por semana após o período de aulas embora a maior parte da 

turma tenha um espaço favorável ao estudo na sua casa; (2) nenhum aluno desfruta 

da leitura durante o seu tempo livre; (3) todos os alunos gostam da disciplina de 

Educação-Física e (4) salientam quais as matérias onde têm mais dificuldade e quais 

as que gostariam de experimentar mais vezes. 

Tal como referi anteriormente, estas particularidades ajudam a conhecer 

melhor os alunos e permitem aos professores e pais estimulá-los a possuírem 

melhores hábitos escolares. 

Quanto à primeira conclusão, considero que é importante que os alunos 

mantenham bons hábitos de estudo após o período de aulas para que tenham um 

melhor desempenho escolar. Contudo, apesar do tempo dedicado ao estudo ser um 

fator importante, o mesmo não significa que haja investimento na tarefa durante o 

mesmo, pelo que a supervisão e preocupação dos encarregados de educação deverá 

ser constante, tal como sugere a literatura. 



Assim, segundo Rosário, Mourão, Soares, Chaleta, Grácio, Simões, Núñez e 

Gonzelez-Pienda (2005) tanto os alunos proficientes como alunos com muito baixa 

proficiência referem gastar a mesma quantidade de tempo nos trabalhos para casa 

(TPC). Em concordância, Carvalho (2005) afirma que não há pesquisa substancial 

para corroborar uma relação entre alto desempenho escolar, tempo dedicado ao TPC, 

características individuais, socioeconómicas e éticas dos alunos, entre outros. 

Posto isto, apesar da quantidade de tempo dedicado ao estudo não ser 

relevante, o mesmo não se pode dizer da qualidade desse tempo, ou seja, a família, 

pais, explicadores e encarregados de educação têm um papel determinante para a 

qualidade final do trabalho realizado, que é neste caso muito importante para a 

formação do aluno (Corno, 2000)1.  

Desta forma, penso que deveria ser feito um apelo aos encarregados de 

educação dos alunos da turma de forma a vigiarem o tempo de estudo dos seus 

educandos e verificarem se os 20 minutos diários são proveitosos e se os alunos 

necessitam de mais ou menos apoio.  

Também não se pode negar a valor do TPC para o sucesso escolar visto que 

estas tarefas são uma boa forma do aluno gerir o seu tempo, de fortalecer o sentido da 

responsabilidade, de descobrir o sentido da valorização do esforço e perseverança no 

alcançar dos objetivos (Epstein e Van Voorhis, 2001), que são qualidades que faltam à 

maioria dos alunos desta turma. 

Por outro lado, os ambientes de realização de tarefas de TPC são muitas vezes 

pouco estruturados e controlados, onde os alunos são entregues a si próprios, sem 

orientações e apoio apropriado. Esta ausência de apoio e adequada monitorização do 

tempo de estudo faz desperdiçar ocasiões de uma boa aprendizagem (Rosário et al, 

2005). 

Relativamente à ideia supracitada, segundo os dados obtidos pelos 

questionários os alunos aparentam ter um espaço em casa para estudar sendo lá que 

efetuam os seus TPC’s. Contudo, para aqueles encarregados de educação que não 

conseguem dar um bom apoio aos educandos, nem tampouco ter esse controlo sobre 

eles deveriam encaminhá-los para frequentarem a Sala Aberta que é uma oferta 

educativa da escola de Alfornelos, sendo um espaço orientado por professores de 

várias disciplinas que fornece aos alunos um local de estudo e momento para retirar 

dúvidas. 

Quanto à segunda conclusão que diz respeito à ocupação de tempos livres é 

saudável visualizar que os alunos mantêm bons hábitos qua não passam só por ver 

                                                
1
 Citado por Rosário et al (2005) 



televisão nem estar no computador, mas também praticam desporto e despendem 

tempo com os amigos, socializando. Um ponto menos positivo é os alunos não 

manterem bons hábitos de leitura, tal como foi acima descrito. 

Nas perguntas que dizem respeito à disciplina de Educação-Física, tal como 

identifico nas aulas, todos os alunos, com exceção da aluna B, gostam da disciplina, 

dedicam-se e esforçando na mesma.  

Em futuras aulas irei dar especial atenção à patinagem que é uma matéria que 

os alunos gostam, embora tenham grandes dificuldades. Acrescento ainda que o facto 

de o pavilhão estar em disponível brevemente e a escola ter adquirido patins novos, 

vem ao encontro da possibilidade de lecionar esta matéria da melhor forma. O râguebi 

irá ser uma matéria que irei manter nas aulas de exterior, já que verifiquei alguma 

evolução no desempenho dos alunos e gosto dos alunos pela mesma. 

Para finalizar, o andebol surgiu neste questionário como uma matéria onde os 

alunos sentem mais dificuldade, pelo que em futuras aulas irei procurar responder às 

necessidades destes alunos evitando uma falta de motivação no momento de praticar 

esta matéria como consequência da falta de competências. 

Julgo que a aplicação deste 2º questionário foi importante e permitiu-me 

ponderar sobre estas várias conclusões e refletir sobre os alunos e um melhor 

processo de ensino-aprendizagem 
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Anexos 

Anexo 1 - Teste sociométrico 

 

Escola E.B. 2/3 Alfornelos 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

 

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

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

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

 

 

Teste Sociométrico 

 

 Nome: _________________________________________ Ano/Turma: ____ 

 

   (responde por ordem decrescente de preferência) 

 

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

   1-________________________________________ 

   2-________________________________________ 

   3-________________________________________ 

 

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

   1-________________________________________ 

   2-________________________________________ 

   3-________________________________________ 

 

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

   1-________________________________________ 

   2-________________________________________ 

   3-________________________________________ 

 



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

 

   1-________________________________________ 

 

   2-________________________________________ 

 

   3-________________________________________ 

 

 

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

   1-________________________________________ 
 
   2-________________________________________ 
 
   3-________________________________________ 
 

 

1. Quem gostarias que fizesse parte da tua equipa nas aulas de Educação Física? 
 

   1-________________________________________ 

   2-________________________________________ 

   3-________________________________________ 

 

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

 

   1-________________________________________ 

   2-________________________________________ 

   3-________________________________________ 

 

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

 

   1-________________________________________ 
 
   2-________________________________________ 
 
   3-________________________________________ 



 

 

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

 

   1-________________________________________ 
 
   2-________________________________________ 
 
   3-________________________________________ 
 

 

Muito obrigada pela vossa colaboração! 

  



Anexo 2 – Questionário Parte 1 

QUESTIONÁRIO DE SAÚDE  E ESTILO  DE VIDA (a preencher pelo aluno) 
 

Dados Pessoais: 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

Data Nascimento:_______/___/_____ Ano /Turma: __________________Nº de aluno:__________________    

Doença Conhecida 

       
Conheces alguma razão que te impeça pelo qual não deverias realizar uma atividade fisica        Sim             Não 
      
 Em caso afirmativo específica:_____________________________________________________________________ 

Historial de Atividade Física 

 
Praticas atualmente algum tipo de exercÍcio fisico(programado)? Em caso afirmativo, qual(ais)? 

1.______________________________________ 

Há quanto tempo?___________meses/anos. Qual a duração?________(min).Frequência__________________________ 

2.______________________________________ 

Há quanto tempo?___________meses/anos. Qual a duração?________(min).Frequência__________________________ 

 

Em caso negativo, já praticaste ? Se sim Qual(ais) 

1.______________________________________ Durante quanto tempo?_________meses/anos 

2.______________________________________ Durante quanto tempo?_________meses/anos 

Quando abandonaste (mês/ano)?_____/_____   Qual o motivo do abandono ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Realizas  alguma atividade fisica (não programada) regularmente  (mais de 3 vezes por semana)? 

Se sim? Qual______ Tempo médio de duração ______(Min) Quantos vezes por semana______ Sozinho?_____________ 

Hábitos Diários 

 
És fumador? ________Se sim, há quantos (anos/meses)_____ quantos cigarros/dia_______se não, mas já foste, há quanto tempo 

abandonaste____(meses/anos). 

Bebes café?__________quantos por dia?____ ____ 

Quantas horas passa por dia  diante do computador/consola?______ 

Quantas horas de repouso fazes normalmente? _______  A que horas te deitas?________ 

Quantidade de água que bebes por dia?______(copos)      

Quantas refeições fazes normalmente por dia?____________    

A que horas tomas o pequeno almoço? ______________  



 
 

 

  

Costumas tomar o pequeno-almoço antes de vires para a escola? _______ 

Hoje o que comeste ao pequeno almoço? ___________________________________________________________________ 

Passas mais de 3 horas e meia sem comer? ______________ 

Comes muitos alimentos açucarados? (bolos, rebuçados, refrigerantes) ______________________________ 

Evitas fritos ou ementas com muita gordura? ____________________________ 

Costumas beber diariamente leite ou seus derivados? ________________________________________________________ 

Com que regularidade comes fruta? _______________________________________________________________________ 

Quantas vezes por semana almoças no refeitório? _________________ E no bar?_______________ 

Quantas vezes por semana deves tomar banho? ____________________________________________________ 

Depois das aulas de EF tomas banho na escola? __________________________ 

Acompanhas o teu peso corporal com frequência? ______________________ 

Como te deslocas para a escola? ________________________ 

 

Desenvolvimento da Condição Física 

 

Quais os benefícios da prática desportiva? 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Identifica as capacidades físicas e escreve uma pequena definição de cada uma. _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Refere os indicadores que caraterizam uma boa aptidão física. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Deve sempre realizar-se aquecimento antes de qualquer atividade física, se sim, porquê? 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Identifica alguns sinais de fadiga durante um esforço físico intenso.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Anexo 3 – Questionário Parte 2 

 

Escola E.B. 2/3 Alfornelos 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

 

Ficha do Aluno 

Nome: _________________________________________ Ano/Turma: ____ 

 

Contexto Familiar 

 

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

 

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

________________ 

 

3. Onde costumas 

estudar?__________________________________________________ 

 

4. Quantas horas por semana?_______________________ 

 

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

Boa 

 

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

 

Vida Escolar e Antecedentes 

1. Este é o teu 1ªano na escola? 

Não □  Há quantos anos a frequentas? _______________________________ 

Sim □ Qual foi a tua escola anterior? _________________________________ 

 

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

 

3. O que gostas mais na tua escola? 

______________________________________________________________ 

 

4. E o que gostas menos? 

_______________________________________________________________ 

 

5. Na tua opinião quais as causas? 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

 

Tempos Livres 

1. Como costumas ocupar os teus tempos livres? 

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

Outro (Qual): ________________________________________________ 

 

Disciplinas da Escola 

1. Quais são as tuas disciplinas preferidas? 

______________________________________________________________ 

Porquê?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

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

Gosto Muito 

Porquê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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

mais dificuldades? 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

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

experimentar nas aulas de Educação Física? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

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



_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

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

Porquê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


