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Abreviaturas 

AF – Aptidão Física; 

AFD – Atividades Físicas e Desportivas; 

CT – Concelho de turma; 

EBSGB – Escola Básica e Secundária de Gama Barros; 

EE – Encarregado de Educação; 

EF – Educação Física; 

FB – Feedback; 

GDEF – Grupo Disciplinar de Educação Física; 

JCD – Jogos Desportivos Coletivos; 

MA – Metas de Aprendizagem; 

NE – Núcleo de Estágio; 

NEE – Necessidades Educativas Especiais; 

PAI – Protocolo de Avaliação Inicial; 

PAT – Plano Anual de Turma; 

PE – Professor Estagiário; 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física; 

UE – Unidade de Ensino. 
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Introdução 

O presente estudo tem, como principal objetivo, apresentar informações 

referentes aos alunos da turma 10º LH1 da EBSGB. Tais informações dizem 

respeito aos alunos em particular e à turma formada pelos mesmos, sendo indicados 

dados diversos sobre saúde, vida social da turma, vida escolar e extraescolar, entre 

outros. Pretende-se conhecer e dar a conhecer melhor a turma, analisando-se 

detalhadamente os alunos da mesma e identificando possíveis situações críticas, 

bem como estratégias adequadas na intervenção junto da turma. 

Os dados recolhidos dizem respeito a dois questionários preenchidos pelos 

alunos, um deles entregue pela professora DT (modelo B9) e outro entregue por 

mim numa aula de EF (teste sociométrico). Ambos os questionários serão descritos 

neste documento de forma mais detalhada. 

Assim, este estudo de turma inicia-se com uma definição dos objetivos, 

seguindo-se uma descrição da metodologia utilizada e da amostra (turma 10º LH1). 

Serão apresentados, após a amostra, os resultados obtidos. Da apresentação dos 

resultados, destaque para a caracterização geral da turma, sendo apresentadas 

informações sobre os alunos, seus hábitos de vida e seus agregados familiares, 

constituição destes últimos e habilitações dos mesmos. São apresentados, de igual 

forma, dados referentes à vida escolar dos alunos, bem como os dados 

sociométricos da turma, destacando-se os alunos mais aceites e mais rejeitados, 

bem como os mais ignorados pelos colegas. Por fim, serão apresentadas as 

principais conclusões e estratégias de intervenção a utilizar. 

 

 

Objetivos 

 O presente documento, pelo facto de se tratar de um estudo detalhado sobre 

os elementos da turma 10º LH1 e sua constituição no global, envolve um conjunto 

de objetivos a destacar. Tais objetivos são então: 

 Caracterizar a turma socialmente, abordando de igual forma as dimensões 

familiar, escolar e extracurricular (especialmente atividade desportiva); 

 Aprofundar o conhecimento sobre a turma em geral e seus alunos em 

particular, com o intuito de melhor compreender estes últimos e, a partir 

desta informação detalhada, ser um auxílio para todos os agentes de ensino 

que envolvem a turma; 
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 Identificar possíveis casos críticos no que toca às dimensões social, saúde e 

familiar, assinalando os mesmos e contribuindo para a procura se soluções 

adequadas; 

 Compreender as relações sociais existentes na turma, quais os alunos 

melhor aceites e mais rejeitados, assim como os grupos formados no seio da 

mesma; 

 Possibilitar uma ferramenta de auxílio ao trabalho de todos os agentes de 

ensino envolvidos no processo ensino-aprendizagem da turma; 

 Enumerar, a partir do resultados obtidos neste estudo, possíveis estratégias 

a utilizar nas aulas de EF, com o intuito de melhorar as relações aluno-aluno, 

professor-aluno, e, sobretudo, melhorar o processo ensino-aprendizagem na 

referida disciplina. 

 

 

Metodologia 

 Para a realização deste estudo, foram utilizados dois questionários com vista 

à obtenção de informação relativa soa alunos em particular, seus agregados 

familiares e situações envolventes, e à turma em geral, especialmente no que às 

relações sociais diz respeito. Deste modo, foi utilizado um questionário entregue 

pela professora DT, questionário esse que corresponde ao modelo B9 e que visa a 

obtenção de informação sobre o aluno, seu encarregado de educação, agregado 

familiar, hábitos de vida, saúde, atividades extracurriculares, entre outros. A 

informação recolhida nestes questionários foi posteriormente tratada, por mim e pela 

professora DT, sendo resumida numa ficha modelo B12. O segundo questionário 

utilizado foi preenchido pelos alunos numa aula de EF, correspondendo esse 

questionário a um teste sociométrico que envolveu sete questões, três afirmativas, 

três negativas e uma que visava deslindar a preferência dos alunos pelo tipo de 

trabalho em sala de aula (grupo ou individual). A construção deste teste 

sociométrico foi baseada em testes semelhantes utilizados em anos letivos 

anteriores. 

Os dados recolhidos no primeiro questionário deram origem a informação 

tratada e sintetizada que, posteriormente, me permitiu a elaboração de um conjunto 

de gráficos que ajudam à compreensão de vários fatores relativos aos alunos e à 

turma em geral. Os mesmos gráficos serão apresentados neste documento. 
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 Após a recolha de informação no segundo questionário, o teste sociométrico, 

os dados foram introduzidos no programa Sociometrics, o qual permite um 

tratamento de informação com vista à perceção de quais os alunos mais aceites e 

mais rejeitados na turma e quais os grupos formados no seio desta última. 

 A partir da informação sintetizada em todos os gráficos, foi possível a 

elaboração de uma análise dessa informação, análise que acompanhará a 

apresentação dos gráficos também neste documento. 

 

 

Amostra 

 A amostra deste estudo envolve a totalidade dos alunos que constituem a 

turma 10º LH1 da EBSGB. A turma é constituída por um total de dezanove alunos, 

dos quais doze são do género feminino e sete do género masculino. Como se pode 

verificar na tabela seguinte, os alunos da turma têm idades compreendidas entre os 

catorze e os dezassete anos. 

10º LH1 

Nº Nomes Idade 

1 Ana Barradas 16 

3 André Gomes 15 

4 Carolina Santos 16 

5 Catarina Costa 15 

6 Cláudia Pires 15 

7 Diogo Serra 16 

8 Domingos Mendes 15 

9 Eliane Fernandes 15 

10 Jéssica Matos 15 

11 José Alves 16 

12 Kayque Santos 16 

13 Liudemila Rosa 16 

14 Mara Boleta 14 

15 Maria Inês Cruz 15 

16 Miguel Ramos 16 

17 Pascoalina Mendes 17 
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18 Renaldo Monteiro 15 

19 Renata Pedro 15 

20 Vanessa Valadares 16 

Tabela 1 - Constituição da turma 

 

Apresentação dos resultados 

 Os resultados apresentados seguidamente dizem respeito à informação 

recolhida e tratada em conjunto com a professora DT, resultantes da aplicação do 

questionário modelo B9 utilizado pela EBSGB e que tem o intuito de recolher 

informação referente aos alunos, seus hábitos de vida, seus encarregados de 

educação, problemas de saúde, entre outras. 

 

Caracterização geral da turma 

 A turma é, como referido anteriormente, constituída por dezanove alunos, 

sendo sete do género masculino e doze do género feminino. Com idades 

compreendidas entre os catorze e os dezassete anos, a média de idades da turma 

fixa-se nos 15,4 anos. Constituída maioritariamente por alunos de nacionalidade 

portuguesa, a turma tem ainda um aluno de nacionalidade pertencente a um PALOP 

e um aluno de nacionalidade brasileira. Quanto à naturalidade, doze alunos 

nasceram em Portugal, cinco nos PALOP, um no Brasil e um na Suíça. 

 

Idade 

 O gráfico que se segue é representativo da distribuição das idades dos 

alunos da turma, tendo igualmente em conta a diferenciação do género de acordo 

com as idades. 
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 Gráfico 1 - Idades 

 

 Como se pode constatar, as idades com maior frequência na turma são os 

quinze e os dezasseis anos, fixando-se ambas num total de oito alunos. 

 

Naturalidade e nacionalidade 

 O gráfico seguinte apresenta a representação da turma no que toca às 

nacionalidades e naturalidades dos alunos. 

 

Gráfico 2 - Nacionalidade/naturalidade 
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 Do gráfico apresentado, é possível afirmar que a turma é constituída 

maioritariamente por alunos de nacionalidade e naturalidade portuguesa, surgindo 

os PALOP em segundo lugar, seguido da naturalidade e nacionalidade brasileira. 

Destaco o facto de surgir um aluno com naturalidade registado em “outra”, sendo na 

realidade a aluna Jéssica Matos que, embora tendo nascido na Suíça, tem 

nacionalidade portuguesa. 

 

Dados de saúde 

 Neste ponto serão apresentados os dados referentes aos problemas de 

saúde dos alunos, bem como as horas de sono de que os mesmos dispõem durante 

a semana e durante o fim de semana. 
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 Gráfico 3 - Nº de horas de descanso 

 

 A partir da análise do gráfico, constata-se que, durante a semana, dois 

alunos indicam descansar menos de oito horas diárias, sendo que os restantes 

dezassete alunos indicam um descanso superior a oito horas. Durante o fim de 

semana, todos os alunos indicam um descanso superior a oito horas. 

 

Problemas de saúde 
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 Gráfico 4 - Problemas de saúde 

 

 De entre dos dezanove alunos da turma, quatro indicaram problemas de 

saúde no questionário entregue pela professora DT. O aluno Miguel Ramos 

apresenta asma, a aluna Jéssica Matos tem anemia, o aluno Domingo Mendes 

apresenta visão reduzida e a aluna Carolina Santos indica ter um problema de 

saúde que surge como não especificado. De salientar ainda que o aluno Domingos 

Mendes, apesar de não ter especificado no questionário, é portador da doença 

Hepatite B crónica, tendo sido a mesma informação transmitida na reunião de CT 

pelo professor de ensino especial que acompanha o aluno. 

 

Dados familiares 

 Neste ponto serão apresentados os dados referentes aos agregados 

familiares e encarregados de educação dos alunos. 

 

Grau de parentesco do encarregado de educação 
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 Gráfico 5 - Grau de parentesco do E.E. 

 

 A destacar, apenas o facto de as mães (15) surgirem maioritariamente no 

cargo de EE, seguindo-se os pais (3) e uma avó, sendo esta última o EE da aluna 

Liudemila Rosa. 

 

Constituição do agregado familiar 
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 Relativamente à constituição do agregado familiar, a maioria dos alunos (16) 

afirma viver com ambos os pais, sendo que apenas um aluno refere viver só com o 

pai e dois alunos indicam viver só com a mãe. Mais de metade dos alunos (13), 

afirmam ter irmãos no seu agregado familiar. 
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 Gráfico 7 - Habilitações literárias do agregado familiar 

 

 Da análise do gráfico acima, é possível constatar que a maioria dos 

encarregados de educação não possui habilitações literárias acima do terceiro ciclo 

do ensino básico (antiga escolaridade obrigatória). A maioria das mães/madrastas 

possui habilitações ao nível do terceiro ciclo do ensino básico, sendo que apenas 

cinco mães/madrastas indicam ter concluído o ensino secundário. Quanto aos 

pais/padrastos, existe uma predominância (7) ao nível do primeiro ciclo do ensino 

básico, surgindo seguidamente os terceiro (5) e segundo ciclos (3). Ainda 

relativamente aos pais/padrastos, destaca-se o facto de apenas três terem indicado 

o ensino secundário na sua formação. Por fim, nota para a não existência de 

formação acima do ensino secundário, ou seja, não existem mães/madrastas ou 

pais/padrastos com formação académica de nível superior. 

 

Dados escolares 

Distância casa – escola 
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 Gráfico 8 - Distância casa - escola 

 

 Relativamente à distância entre a residência e a escola, a maioria dos alunos 

(9) indica viver a menos de um quilómetro de distância, oito alunos afirmam viver 

numa distância compreendida entre um e cinco quilómetros e apenas dois alunos 

indicam viver a um distância entre cinco e dez quilómetros. 

 

Escola de proveniência 
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 Gráfico 9 - Escola de proveniência 
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 Relativamente à escola de proveniência, destaca-se o facto de a maioria dos 

alunos (13) provir de escolas diferentes, sendo que apenas uma minoria (6) indica 

ter estudado na EBSGB no ano letivo anterior (2011/12). Neste sentido, é possível 

afirmar que a turma é relativamente nova pelo facto de a maioria dos alunos não se 

conhecer, tendo derivado de escolas diferentes. Tal aspeto foi notório principalmente 

as aulas iniciais, onde os alunos ainda se encontravam num processo de 

conhecimento mútuo, ao mesmo tempo que se adaptavam, a maioria, à realidade e 

uma nova escola. 

 

Razões para a frequência da escola 
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 Gráfico 10 - Razões para a frequência da escola 

 

 Partindo da análise do gráfico acima apresentado, destaca-se o facto de a 

maioria dos alunos (14) indicar que frequenta a escola pelo facto de a mesma lhe 

perspetivar um futuro melhor, sendo essa a sua ambição. Três alunos indicam que 

frequentam a escola por gosto e apenas dois afirmam ser a obrigação que os leva à 

escola. 

 

Retenções 
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 Gráfico 11 - Retenções 

 

 No que toca às retenções em anos letivos anteriores, a maioria dos alunos 

(10) nunca ficou retido. Contudo, um número bastante significativo de alunos (9) foi 

repetente pelo menos uma vez em anos letivos anteriores. Seis alunos ficaram 

retidos uma vez em anos levitos anteriores e três alunos ficaram retidos por duas 

vezes. Destaco o facto de cerca de metade dos alunos da turma ter sido repetente 

em anos letivos anteriores, o que poderá antever que o nível global da turma não 

seja elevado, sendo então necessária maior atenção no processo ensino-

aprendizagem desta turma. 

 

Preferência por disciplina 
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 Gráfico 12 - Preferência por disciplina 

 

 Relativamente às disciplinas preferidas dos alunos da turma, o maior 

destaque surge na EF, tendo sete alunos afirmado gostar muito da disciplina. Ainda 

nas preferências, a disciplina de Inglês surge em segundo lugar, contudo, bastante 

destacada da EF, sendo que apenas três alunos afirmam gostar muito da disciplina. 

Quanto às disciplinas de que os alunos não gostam, também Inglês surge em 

destaque, apresentando a primeira posição (3), seguindo-se a História, Francês e 

Filosofia, todas com dois alunos cada a indicarem não gostar das referidas 

disciplinas. Importa também destacar o facto de a EF não apresentar qualquer 

indicação, por parte dos dezanove alunos, no sentido de não gostarem da disciplina. 

 A EF tem sido constantemente massacrada por sucessivas medidas políticas 

que visam o rebaixar do estatuto da disciplina, degradando, deste modo, a 

importância que a mesma apresenta no currículo dos alunos. Contudo, 

curiosamente, trata-se de uma disciplina que surge constantemente na preferência 

dos alunos, destacando-se claramente das restantes. Outro aspeto que saliento, 

prende-se com o facto de, geralmente, a EF ser vista como o parente pobre do 

currículo dos alunos, derivado de preconceitos criados relativamente aos conteúdos 

e forma de lecionação dos mesmos, à avaliação dos alunos e mesmo aos 

professores da disciplina, os quais passam, não raras vezes, por pouco inteligentes 

perante os demais colegas das restantes disciplinas e sociedade em geral. No 

entanto, os professores de EF são os únicos que lecionam as suas aulas à vista de 

toda a comunidade escolar, estando constantemente sob atenção e, 
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consequentemente, sob crítica, são os únicos que se expõem sem qualquer tipo de 

problema e não têm portas de salas para fechar. A EF, para além de surgir 

constantemente na preferência dos alunos, surge igualmente como a melhor forma 

de a grande maioria dos alunos conhecer e ter acesso à AF, combatendo deste 

modo alguns dos maiores problemas que afetam a sociedade de hoje, tais como o 

sedentarismo e a obesidade. Deste modo, e apesar dos constantes ataques em 

forma de medida política que a EF tem sofrido por parte de quem ignora totalmente 

a importância da disciplina mas que, contudo, tem o poder de decidir o peso da 

mesma no currículo dos alunos, talvez seja altura de se começar a olhar para a 

disciplina como uma das mais importantes na formação dos cidadãos de amanhã. 

Esta importância poderá refletir-se, por exemplo, num desenvolvimento motor 

equilibrado dos cidadãos, facto que lhes poderá proporcionar, também a título de 

exemplo, uma destreza adequada em tarefas como andar, correr e mesmo conduzir, 

entre outras fundamentais no quotidiano. Poderá também refletir-se num 

conhecimento pessoal do próprio corpo, numa elevada cultura desportiva, bem 

como numa aprendizagem da organização e regulação da própria AF, fundamental 

para a manutenção de um estilo de vida saudável. 
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 Gráfico 13 - Dificuldades por disciplina 

 

 No que diz respeito às disciplinas onde os alunos da turma 10º LH1 indicam 

sentirem maiores dificuldades, Inglês (9) e Francês (8) surgem claramente como as 
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mais destacadas, seguindo-se a História (4). Destaco o facto de um aluno ter 

indicado sentir dificuldades em EF, contudo, o mesmo aluno, apesar de sentir 

dificuldades, não colocou a mesma disciplina no lote de não preferidas. 
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 Gráfico 14 - Atividades extracurriculares 

 Analisando o gráfico acima, surge em destaque o facto de a maioria dos 

alunos da turma (14) não se envolver em atividades extracurriculares. Quatro alunos 

afirmam participar em atividades desportivas, dois em atividades culturais e um em 

atividades musicais. Uma vez que a maioria dos alunos não se envolve em 

atividades extracurriculares, e especialmente por apenas quatro alunos participarem 

em atividades desportivas, é possível depreender que a turma é constituída dos 

alunos sedentários, sem hábitos de vida saudável, sendo necessário, neste aspeto, 

uma maior atenção na disciplina de EF. Como tal, terei como objetivo, cativar mais 

alunos para uma prática regular de AF extracurricular, fomentando o gosto pelo 

desporto, AF, conhecimento de si e do desporto em geral. 

 

 Seguidamente, serão apresentados os resultados provenientes da aplicação 

do teste sociométrico, dados esses que foram introduzidos e tratados no programa 

Sociometrics, dando origem a um conjunto de gráfico que serão apresentados e 

analisados detalhadamente. 
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Gráfico 15 - Aceitação 

 

 O gráfico acima apresentado foi construído tendo como base as respostas 

dos alunos no teste sociométrico nas três questões positivas, ou seja, as questões 

em que poderiam escolher, de entre os colegas de turma, quais os seus preferidos 

para uma ida ao cinema, para trabalho em sala de aula e para formar equipa em 

aulas de EF. 

 A partir da análise do gráfico, constata-se que o aluno André Gomes se 

afigura como o mais aceite pelos colegas, apresentando dezoito nomeações, 

seguindo da Eliane Fernandes, aluna que apresenta dezassete nomeações 

positivas. Destaque, na parte inversa do gráfico, para as alunas Ana Barradas, 

Liudemula Rosa e Vanessa Valadares, todas com apenas duas nomeações cada, o 

que as coloca na posição de menos aceites entre os colegas da turma. Saliento, 

ainda, que a aluna Cláudia Pires, mesmo sendo bastante criticada pelos professores 

relativamente ao seu comportamento desadequado e atitudes igualmente 

desestabilizadoras da turma, surge na quarta posição neste gráfico de aceitação, 

tendo doze nomeações positivas por parte dos colegas. 
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Gráfico 16 – Rejeição 

 

 O gráfico acima apresentado foi construído tendo como base as respostas 

dos alunos no teste sociométrico nas três questões negativas, ou seja, as questões 

em que poderiam escolher, de entre os colegas de turma, quem não escolheriam 

para uma ida ao cinema, para trabalho em sala de aula e para formar equipa em 

aulas de EF. 

 Da análise do gráfico, constata-se que a aluna Liudemila Rosa se trata da 

aluna mais rejeitada pelos colegas da turma, destacando-se claramente dos demais 

com um total de trinta e quatro nomeações. As alunas Jéssica Matos e Mara Boleta 

surgem na segunda posição neste gráfico de rejeição, ambas com dezanove 

nomeações. Curiosamente, estas alunas tendem a formar um grupo, especialmente 

nas aulas de EF. Tal facto poderá ser explicativo de ambas surgirem com idêntico 

número de nomeações, uma vez que os colegas as nomeiam como grupo. No lado 

inverso, surgem as alunas Cláudia Pires e Eliane Fernandes, as quais nunca foram 

nomeadas negativamente pelos colegas. 
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Grupos 

 

Gráfico 17 - Grupos cinema 
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Gráfico 18 - Grupos EF 

 

 Para a análise dos grupos formados na turma, escolhi, como representativos, 

os gráficos de aceitação relativamente às opções de quem escolheriam para levar 

ao cinema e para fazer equipa na aula de EF pelo facto de os mesmos gráficos 

serem os únicos onde surgem claramente grupos formados. No restante gráfico de 

aceitação, o que diz respeito ao trabalho em sala de aula, não surge qualquer grupo 

formado por mais de dois alunos. Contudo, como forma de melhor compreender a 

formação de pares nas aulas, será também apresentado o gráfico ilustrativo das 

escolhas para trabalho em sala de aula. 

 Da análise do gráfico referente às escolhas para uma ida ao cinema, surge 

em destaque o facto de o único grupo claramente formado por mais de dois alunos 

dentro da turma ser constituídos pelas alunas Jéssica Matos, Mara Boleta e Carolina 

Santos. Ainda referente a este gráfico, saliento a existência de duas alunas 

completamente ignoradas pelos colegas da turma, sendo elas as alunas Vanessa 

Valadares e Liudemila Rosa, facto que não provoca admiração, uma vez que a 

Liudemila se trata da aluna mais rejeitada dentro da turma, sendo a Vanessa 

considerada uma aluna neutra, ou seja, não tem muitas aceitações, assim como 

rejeições, embora tenha registado algumas nomeações em ambos os pontos. 
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No segundo gráfico, o que se refere às escolhas para formação de equipa 

numa aula de EF, destaca-se o facto de o único grupo completamente fechado por 

mais de dois alunos ser constituído pelo André Gomes, pelo Diogo Silva e pelo 

Domingos Mendes. Curiosamente, em conjunto com o José Alves, este grupo faz 

parte do núcleo de alunos mais avançados em todas as matérias na disciplina de 

EF. Ainda neste gráfico, a aluna Ana Barradas surge como aluna ignorada pelos 

colegas nas escolhas, sendo mesmo ignorada pela colega Maria Inês Cruz, com 

quem costuma formar par nas aulas de EF. Também o aluno Miguel Ramos surge 

como sendo ignorado pelos colegas, contudo, isto deve-se ao facto de o aluno não 

estar inscrito na disciplina de EF, pelo que tende a ser colocado de parte pelos 

colegas aquando da escolha para as aulas da referida disciplina. 

 

 

Gráfico 19 - Grupos aula 

 

 Da análise do gráfico acima apresentado, destaca-se o facto de não 

existirem grupos formados por mais de dois alunos e a existência de duas alunas 

ignoradas pelos colegas, a Mara Boleta e a Liudemila Rosa. Curiosamente, a Mara 

Boleta foi ignorada mesmo pela colega com quem costuma formar par nas aulas de 

EF, a Jéssica Matos. 
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Tipo de trabalho 

 O gráfico seguinte apresenta o tipo de trabalho preferido pelos alunos da 

turma, trabalho em grupo ou individual. 
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Gráfico 20 - Tipo de trabalho preferido 

 

 Analisando o gráfico acima, conclui-se que a turma, predominantemente, 

prefere o trabalho organizado em grupos, sendo que o género feminino é o que mais 

destaca esta opção. Nota ainda para os seis alunos da turma que referem preferir 

trabalho individual, sendo eles o André Gomes, o Kayque Santos, a Liudemila Rosa, 

o Miguel Ramos, o Renaldo Monteiro e a Vanessa Valadares. 

 

 

Conclusões/estratégias de intervenção 

 Após a análise dos dados apresentados neste trabalho, considero importante 

a referência de algumas conclusões e estratégias de intervenção no sentido de 

melhorar o processo ensino-aprendizagem da turma, especialmente na disciplina de 

EF. Assim, as principais conclusões que retiro deste estudo são: 

 Turma recém-formada, constituída por alunos provenientes de escolas 

diferentes, o que leva a que ainda se encontrem num processo de 

conhecimento e formação de grupos, facto que se pode verificar nos gráficos 

dos grupos da turma, onde se constata que apenas existem dois grupos 

formados, uma nas aulas de EF e outro nas escolhas para uma ida ao 

cinema; 
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 Foram indicados, por parte dos alunos, alguns problemas de saúde. 

Contudo, nenhum desses problemas inviabiliza ou limita a participação dos 

alunos nas aulas de EF; 

 A maioria dos alunos tem um agregado familiar comum, constituído por 

ambos os pais e irmãos; 

 Habilitações literárias dos agregados familiares nunca vão além do ensino 

secundário, estando mesmo centrado ao nível do terceiro ciclo do ensino 

básico (antiga escolaridade obrigatória), facto que poderá levar a algum 

desinteresse dos alunos neste nível de formação em que se encontram; 

 Nove alunos, num total de dezanove, já ficou retido pelo menos uma vez 

num ano letivo anterior, sendo este outro aspeto que poderá revelar algumas 

dificuldades por parte da turma, no geral, no caminho do sucesso académico; 

 A EF encontra-se destacada na preferência dos alunos em relação às 

restantes disciplinas e o Inglês e o Francês apresentam-se como as 

disciplinas mais difíceis para a turma, facto que chama a atenção, uma vez 

que esta se trata de uma turma cujo curso se especifica na área de línguas; 

 Turma bastante sedentária, onde apenas quatro alunos indicam participar em 

atividades desportivas extracurriculares; 

 André Gomes e Eliane Fernandes são os alunos mais aceites pelos colegas, 

sendo que a aluna não regista qualquer nomeação no que diz respeito às 

rejeições; 

 A aluna Cláudia Pires, apesar de bastante criticada pelos professores da 

turma, é relativamente bem aceite pelos colegas, ocupando uma das 

posições cimeiras no gráfico de aceitação e não registando qualquer 

nomeação no que diz respeito às rejeições; 

 A aluna Liudemila Rosa é, destacadamente, a aluna mais rejeitada da turma, 

registando um nível altíssimo de nomeações por parte dos colegas. O grupo 

formado pelas alunas Jéssica Matos e Mara Boleta ocupa a segunda posição 

no gráfico de rejeições da turma; 

 Liudemila Rosa, Vanessa Valadares, Ana Barradas e Mara Boleta são alunas 

ignoradas pelos colegas na formação de grupos, ou seja, poucas foram as 

nomeações positivas de que foram alvo; 

 Carolina Santos, Mara Boleta e Jéssica Matos formam um dos grupos 

claramente constituído dentro da turma. Domingos Mendes, Diogo Silva e 

André Gomes formam outro grupo, sendo este último referente às escolhas 
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para equipa nas aulas de EF, o que se poderá explicar pelo facto de se 

tratarem de três dos melhores alunos nesta disciplina. Curiosamente, em 

nenhuma outra situação, estes alunos formam um grupo, o que leva a 

concluir que apenas se escolheriam uns aos outros nas aulas de EF; 

 Quanto ao tipo de trabalho, a turma prefere claramente trabalhos em grupo. 

No entanto, um grupo de seis alunos refere preferir trabalhar individualmente, 

tendo sido este grupo descrito anteriormente. 

 

As principais estratégias de intervenção que pretendo utilizar passam por: 

 Promoção da inclusão na turma, especialmente na formação de grupos nas 

aulas de EF; 

 Procurar formar grupos diversificadamente dentro da turma, especialmente 

em tarefas de aquecimento, onde não existe tanta necessidade de trabalho 

por grupos de nível. Com tal estratégia, pretendo que exista uma maior 

interação entre alunos que, noutras situações, provavelmente nunca 

comunicariam e nunca colaborariam; 

 Utilizar jogos e tarefas onde seja necessária uma maior cooperação e 

interajuda entre os elementos da turma; 

 Sempre que possível, colocar alunos do nível avançado em grupos de alunos 

dos níveis médio e inferior, promovendo a interação, cooperação, e 

possibilitando situações de aprendizagem mutua entre os pares; 

 Promover o gosto pela AF em geral e tentar influenciar positivamente a turma 

na adoção de estilos de vida saudáveis, combatendo desta forma o elevado 

sedentarismo que se regista; 

 Utilizar os alunos André Gomes e Eliane Fernandes como exemplos, sempre 

que possível, uma vez que os mesmos são bem aceites entre os colegas, 

podendo servir como líderes para a turma; 

 Relativamente à aluna Cláudia Pires, apesar de a mesma manifestar um 

elevado índice de comportamentos inapropriados para as aulas, assim como 

atitudes provocatórias para com alguns colegas e comigo em particular, 

procurarei, sem deixar de a repreender quando necessário, colocá-la em 

evidência, uma vez que a mesma também é bastante aceite pelos colegas, 

tendo mesmo nunca sido nomeada no que às rejeições diz respeito, 

afigurando-se assim como uma possível líder entre os colegas; 

 Procurar colocar a aluna Liudemila Rosa em diferentes grupos, promovendo 

desta forma diferentes interações entre a mesma aluna e os colegas, numa 
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tentativa de que a Liudemila possa ser mais e melhor integrada no seio da 

turma. Outra estratégia a utilizar com a aluna, será colocar a mesma na 

formação de grupos, ou seja, a escolher quem fará parte da sua equipa nas 

aulas de EF, sempre que as tarefas permitam a formação de equipas por 

parte dos alunos. Procurarei, também sempre que possível, não repreender 

a aluna perante os colegas, não a colocando em evidência de forma negativa 

sob o olhar da turma; 

 Aos alunos mais rejeitados e mais ignorados pelos colegas, procurarei, 

sempre que possível, atribuir feedback positivo perante a turma, colocando-

os em evidência de forma positiva. 


