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1 - Introdução 
 

Uma turma é uma complexa rede de relações afetivas entre alunos, 

afetividade essa que poderá ser positiva ou negativa em função de diversos 

fatores como hábitos de vida, experiências vividas, contexto familiar e 

económico, entre outros. 

 Com base nesta afirmação surge a pertinência de compreender estas 

relações e quais as preferências dos alunos umas vez que proporcionará uma 

melhor análise de certas situações, atitudes ou comportamentos, o que tornará 

mais eficaz a construção de grupos, a gestão de conflitos, delegações de 

funções e garantir a inclusão de todos os alunos.   

Analisaremos então dentro da turma quais os grupos formados pelos 

alunos uma vez que entre eles partilham diferentes afetividades e não se dão 

todos uns dos outros. Assim, é meu objetivo perceber quais são os alunos mais 

populares e aqueles que são rejeitados pelos seus pares. Com a constituição e 

interpretação dos dados resultantes dos testes, irei poder ter noção das relação 

intergrupais de aceitação e de rejeição. 

Esta informação será transmitida aos restantes professores do Conselho 

de Turma, para que todos eles fiquem a conhecer melhor a turma com que 

lidam e para que em conjunto consigamos adotar estratégias mais adaptadas à 

realidade com que estamos a lidar. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 - Caraterização da turma 
 

2.1 - Procedimentos 
 
 
 
 
 
 
2.2 - Identificação dos Alunos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOME DATA DE 
NASCIMENTO 

IDADE NEE 



 
 
 
 
 
 
 

 O 8ºC resulta da junção de alunos de diferentes turmas do 7º ano 

passado. A turma é constituída por 19 alunos, dos quais 13 são raparigas e 6 

são rapazes com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos. Dos 19 

alunos da turma 5 apresentam necessidades educativas especiais, no entanto 

apenas dois apresentam algumas restrições: Pedro Lemos, aluno com uma 

paralisia cerebral parcial que lhe afecta todo o lado direito do corpo, limitando 

os movimentos deste. Apesar desta limitação o aluno integra-se muito 

facilmente com a turma e com as tarefas pedidas a estando em algumas áreas 

no nível parte do elementar; Frederico Pereira, aluno com triossomia21 que 

realiza a maioria dos exercícios de carácter analítico sem restrições no entanto, 

quando é colocado num ambiente social como as formas jogadas ou jogos pré 

desportivos apresenta bastantes dificuldades de inserção não por causa  da 

falta de cooperação dos colegas, mas porque bloqueia em situações colectivas. 

Assim sendo optei pela estratégia que já vinha sendo aplicada colocando o 

aluno num espaço à parte da aula com o orientador de escola, a realizar 

exercícios analíticos ou de cooperação. 

1 Alexandre M. 
05-01-1997 15  

2 Andreia 
26-12-1997 14 X 

3 Carina Revés 
29-09-1999 13  

4 Carla M. 
02-10-1999 13  

5 Carolina F. 
08-08-1999 13  

6 Catarina 
03-08.1999 13  

7 Daniel F. 
16-01-1998 14  

8 Diana Silva 
17-09-1999 13  

11 Gisela G. 
08-07-1998 14  

12 Hugo Lopes  
06-01-1998 14  

13 Inês Pinto 
08-12-1996 15  

14 Jéssica A. 
28-11_1998 13  

21 João Miranda 
22-03-1997 15  

17 Marlene 
01-12-1997 14 X 

18 Patrícia D. 
20-08-1999 13  

19 Pedro Lemos 
09-12-1997 14 X 

20 Tânia M. 
02-08-1997 15 X 

22 Sandra 06-08-1999 13  



 Os alunos Edgar Silva e Letícia Pangartte embora estejam inscritos 

nunca se chegaram a matricular não tendo sequer comparecido à escola. 

 A Sandra entrou para a turma a meio do período.  

 Desta turma 5 alunos frequentam o desporto escolar, o Alexandre e o 

Pedro frequentam o Futsal Masculino, a Catarina frequenta o Basquetebol 

Feminino e o Hugo e o Frederico frequentam a Patinagem.   

A turma não apresenta casos de indisciplina, sendo uma turma muito 

pouco colaborativa e empenhada nas tarefas propostas resultando em 

comportamentos fora da tarefa e pouco tempo e intensidade de prática. 

Contudo este comportamento tem vindo a diminuir através da avaliação 

formativa, estabelecendo metas simples com eles aula a aula. De destacar que 

ao contrário da maioria da turma alguns alunos demonstram um gosto pela 

disciplina e estão empenhados na tarefa. 

Através da realização Plano de Trabalho de Turma (PTT) verificou-se que a 

turma em geral apresenta fragilidades ao nível da concentração, motivação, 

relação interpessoal e organização pessoal. 

 

 

 

 

 

2.3 - Contexto Familiar 

 

No que diz respeito às habilitações literárias dos pais ou encarregados de 

educação referidos nas fichas preenchidas pelos próprios, apenas obtivemos 

dados relativos a 23 pais, dos quais se verifica que apenas 2 (os pais da 

Carolina) têm formação superior. Dos restantes 48% (11) têm o 4º ano de 

escolaridade, 30% (7) têm o 9º ano sendo que os restantes têm habilitações 

entre o 5º e o 7ºanos.  

 Assim, conclui-se que a escolaridade dos encarregados de educação é no 

geral baixa, sendo que a maioria têm apenas o 9º ano ou abaixo disso. 



Habilitações Literárias

4º Ano

5º Ano

6º Ano

7º Ano

9º Ano

F.
Superior

 

 

 

 

 

Habitação

78%

22%

Apartamento

Moradia

 

  

A maioria dos alunos vive em apartamento (78%), sendo que os 

restantes 22% dos alunos residem numa moradia. 

 

Gráfico 1. Habilitações Literárias dos Enc. de Educação 

Gráfico 2- Tipo de habitação 



Partilha o quarto

39%

61%

Sim

Não

 

 

No que concerne à partilha do quarto onde dormem, a maioria dos 

alunos (61%) não partilham o quarto. Os 39% que afirmam partilhar o quarto 

partilham-no sempre com os irmãos. 

 

Gosta de estar em casa

94%

6%

Sim

Não

 

Quase na totalidade dos alunos (94%) alegam gostar de estar em casa, 

apenas uma aluna afirmou não gostar de estar em casa 

Gráfico 2 - Partilha de quarto 

Gráfico 4 - Gosta de estar em casa 



Quando chega a casa permanece

50%50%
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Ao chegar a casa, metade dos alunos da turma (50%) permanecem 

acompanhados, quer pelos pais, quer pelos irmãos ou até avós. A outra 

metade permanece sozinha quando chega a casa, ficando sem nenhuma 

supervisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A maioria dos alunos (72%) considera ter uma relação muito boa com os 

seus pais, o que é um indicador positivo uma vez que esta boa relação com os 

pais revela um ambiente familiar saudável, este é um factor que aumenta as 

possibilidades em alcançar melhores resultados escolares. 

A relação com os irmãos, para a metade da turma (49%) é também muito 

boa, porém já se evidenciam relacionamentos menos positivos entre os seus 

semelhantes. A outra metade da turma divide-se nos vários níveis de 

relacionamento, considero que os 2 alunos que afirmaram ter um mau 

Gráfico 5 - Permanência em casa após a escola 

Gráfico 6- Relacionamento com os pais e os irmãos 
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relacionamento com os irmãos que sustentam essa opinião com base em na 

instabilidade emocional típica desta idade. 

 

2.4 - Saúde  

 

 Através da análise dos testes do Fitnessgram realizados na Avaliação 

Inicial é possível constatar que 68% da turma (13 alunos) está dentro da ZSAF 

e 32%da turma (6 alunos) está fora da ZSAF, destes A Carolina e o João têm 

asma pelo que apresentam algumas restrições na realização de tarefas de 

resistência. 

Zona Saudável da Aptidão 

Física

68%

32%

ZSAF

Fora ZSAF

 

 

 
 
 
 

2.5 - Prática de Exercício Físico formal  

 

No que concerne a prática da atividade física extracurricular, esta turma 

apresenta uma baixa percentagem de praticantes uma vez que apenas cerca 

de 10% da turma (2 alunos) é que pratica uma atividade extracurricular sendo 

esta a modalidade de Futebol. 

 

2.6 - Hábitos diários 

 

Quanto aos hábitos diários dos alunos, foi-lhes questionado sobre se 

tomava pequeno-almoço todos os dias antes de irem para a escola e o gráfico 

Gráfico 7. Zona Saudável da Aptidão Física 
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apresentado diz-nos que a maioria dos alunos tomam o pequeno-almoço antes 

de ir para a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao tempo semanal dedicado ao estudo, 65% dos alunos 

afirma apenas estudar duas horas ou menos por semana. Este valor é 

indicador que a maioria dos alunos da turma não dedica mais de 15 minutos 

por dia a estudar, indo de encontro ás queixas feitas pelo conselho de turma 

que dizem que a turma tem maus hábitos de trabalho e consequentemente 

piores resultados escolares.   

 

 

Gráfico 8. Come o pequeno almoço antes de 
ir para escola. 

Gráfico 9. Horas de estudo por semana. 
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A maioria dos alunos (66%) tem por hábito estudar no quarto. Os outros 

locais de estudo mencionados pelos alunos são a cozinha e a sala. 
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Praticamente metade da turma afirma ocupar o seu tempo livre no 

computador e 33% da turma afirma ocupar o seu tempo livre com a televisão o 

que demonstra a tendência para o sedentarismo dos jovens desta idade. 

Apenas um aluno dedica os seus tempos livres a praticar desporto e nenhum 

manifesta hábitos de leitura, podendo ser um factor justificador para os maus 

resultados da turma na disciplina de Língua Portuguesa. 

 

 

2.7 - Hábitos diários 

 

Gráfico 1 - Tempos livres 
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Gráfico 10 - Local de estudo 
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Gráfico 22 - Tempos livres 

Gráfico 33 – O que mais gosta na escola 
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O que menos gosta na escola

17%

28%

11%

38%

6%

Testes

Nada

Tudo

Aulas

Professores

 

 

 

Relativamente ao gosto pela escola que frequentam, a turma divide-se de 

forma quase homogénea, não existindo nenhum aluno que não gosta nada da 

escola.  

Dentro da escola aquilo que os alunos maioritariamente mais gostam é o 

Bar (60%) e os Colegas (17%), por outro lado o que menos gostam na escola 

são as aulas (38%) e os testes (17%). Um factor positivo é 28% dos alunos 

afirmar não haver nana que não gosta na escola. 
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 A disciplina que apresenta uma maior preferência por parte dos alunos 

(44%) é Educação Física. Embora as justificações não apresentem uma grande 

coerência podemos definir como justificação para esta escolha o facto de as 

Gráfico 44 – O que menos gosta na escola 

 

 

  

Gráfico 15 - Disciplinas preferidas 



aulas serem mais ativas e porque gostam de jogos. Aparecem também as 

disciplinas de História, Inglês, TIC e Ciências referenciadas como preferidas 

por 7 alunos, as justificações para estas escolhas passam por acharem as 

disciplinas interessantes ou por serem aquelas em que manifestam mais jeito. 

 

 Foram efetuadas perguntas especificas para a disciplina de Educação 

Física, como quais as matérias em que sentem mais dificuldades, á qual a 

maioria dos alunos afirma que têm mais dificuldades às disciplinas de Salto em 

Altura, Futebol e Andebol. Estes dados vão de encontro aos dados da 

avaliação formativa, o que demonstra que os alunos têm consciência da sua 

posição em relação aos objetivos estabelecidos. 

 As matérias que os alunos gostariam de experienciar na disciplina de 

Educação Física são o Ténis, o Rugby e o Futebol.  

 Relativamente às características mais importantes num professor de 

Educação Física, os alunos salientam a Paciência a Determinação e a 

capacidade de ajudar/ensinar os alunos. 

 Como características menos importantes os alunos salientaram a 

maioritariamente a rigidez, a agressividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - Estudo sociométrico 

 

3.1 Procedimento 

Este teste foi aplicado no fim do 1º Período, os indicadores fornecidos são 

importantes para a caracterização da turma e para a formação dos pequenos 

grupos que possam ser construídos para as aulas de Educação Física (EF). 

Estes grupos são diferenciados através dos elementos mais aceites e por outro 

lado os mais rejeitados. Este facto pode vir a melhorar o clima de aula, a 

motivação para a prática e a consequente promoção das aprendizagens com 

sucesso. 

Este é um teste curto e de respostas rápidas, contendo cinco questões, nas 

quais é pedido aos alunos que indiquem impreterivelmente 3 colegas, por 

ordem decrescente de preferência, tendo em conta o que lhes é questionado. 

Das cinco questões, três são de natureza afetiva, e duas de rejeição das 

mesmas.  

As perguntas são 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? 

 

 

3.2 - Apresentação e análise dos dados 

3.2.1 - Aceitação 

Tendo em vista a aceitação da turma dos alunos na turma, foi-lhes 

questionado primeiramente que gostariam que se sentasse ao pé de si na sala 

de aula.  

 

 

Gráfico 1. Questão 1 



 
 
  
 

Através da observação do gráfico, pode-se verificar que existem quatro 
grupos na turma estes grupos são visíveis pelas várias ligações múltiplas 
existentes. Os alunos mais requeridos para se sentarem a seu lado são a Carla 
e a Carina. Por outro lado temos o Hugo e a Sandra, o primeiro que não tem 
nenhuma nomeação e a segunda que apenas tem uma nomeação. 
 
 

 
 
 
 
A segunda pergunta, baseia-se nas afetividades entre alunos. A pergunta 
questionada foi quem convidarias para a tua festa de anos.  
 
 

Gráfico 4. Questão 1 

Gráfico 5. Questão 1 

Gráfico 3. Questão 2 

Gráfico 6. Questão 2 



 
 
 
 À semelhança do gráfico 4, podemos novamente afirmar que se 

denotam 4 grupos dentro da turma, ficando neste gráfico mais visíveis os 

grupos acima referidos são eles: Alexandre, Pedro e Daniel; Carolina, Gisela, 

Andreia e Tânia; Patrícia Marlene, Carina e Carla; e por fim Inês, Jéssica e 

Diana.  

    

 
 Fora destes grupos, encontramos alguns casos curiosos. Existem alguns 

alunos que apesar de serem escolhidos por alguns colegas não parecem estar 

inserido em nenhum grupo específico, como é o caso da Catarina e do João. 

Por outro lado aparecem-nos destacados alunos que não são escolhidos por 

ninguém, são eles o Hugo e a Sandra. Por sua vez os alunos que receberiam 

mais convites são a Carla, o Alexandre e a Jéssica. 

 
A terceira questão centrou-se na opinião que os alunos têm sobre o que os 

colegas pensam, e mais uma vez o tema foi a festa de anos. A pergunta em 

Gráfico 6. Questão 2 

Gráfico 7. Questão 2 



causa foi “Quem achas que te convidaria para a sua festa de Aniversário?” 

Após a recolha dos dados foi elaborado o seguinte gráfico. 

 

 

  

 Como podemos observar nos gráficos acima a perceção dos alunos 

sobre o que os colegas pensam está de acordo com o que realmente fazem, 

uma vez que os grupos formados pelas escolhas deles são os mesmos 

formados pelas perceções deles.  

 

3.2.2 - Negação 

 
 Com vista a perceber qual a negação entre os alunos foi-lhes 
questionado quem não convidariam para a sua festa de anos. 
   

Gráfico 8. Questão 3 

Gráfico 9. Questão 3 

Gráfico 7. Questão 4 Gráfico 10. Questão 4 

Gráfico 10. Questão 4 



 
 
 
 

 
 

 

Analisando os gráficos 10 e 11 podemos afirmar que existem 3 alunos com 

os quais a turma não se relaciona tão bem como os outros, são eles a Carolina, 

o Pedro e o Hugo sendo este o aluno mais rejeitado pela turma. É também de 

destacar ainda que os alunos que foram menos rejeitados são: Alexandre, 

Catarina e Gisela. 

 

Questão 5 – Quem achas que não te irá escolher para a sua festa de 

anos? 

 

Gráfico 11. Questão 4 

Gráfico 9. Questão 5 

Gráfico 12. Questão 5 



 

 

 

 

Verifica-se nos dois gráficos acima que surgem para além dos casos de 

rejeição mais comuns até agora identificados a Tânia como a aluna que a 

turma mais pensa que não irá ser convidado pela mesma, no entanto esta 

questão prende-se mais com o pensamento que eles têm em relação à opinião 

dos outros sobre si mesmos. Verifica-se também que o Daniel, Catarina e 

Carina não foram atribuídas quaisquer nomeações. 

 

3.2.3 - Aceitação Rejeição 

 

Para análise destas variáveis foram elaborados os seguintes gráficos 

comparativos: 

Gráfico 13. Questão 5 



 

 

Com vista a melhor entender os resultados obtidos, agrupei os alunos em 

três grupos, são eles: 

Grupo dos alunos rejeitados: Carolina, Hugo, Pedro; 

Grupo dos alunos controversos: Diana, Marlene e Patrícia; 

Grupo dos alunos populares: Carla, Alexandre e Jéssica.    

 

 

 

 

Grupo dos alunos rejeitados: Carolina, Tânia, Hugo; 

Grupo dos alunos controversos: Diana, Patrícia, Gisela; 

Grupo dos alunos populares: Alexandre, Carla e Jéssica   

 

3.2.4 - Analise dos dados do teste Sociométrico 

 

Segundo Cruz, Maria (2002), citando Coie e Dodge (1990), ao longo dos 

últimos anos tem surgido novamente o interesse de se avaliar o ajustamento 

Gráfico 14. 

Comparação questões 

2 e 3 

Gráfico 15. 

Comparação questões 

4 e 5. 



social das crianças, em particular o definido pelo grupo de pares e a 

importância que este revela para o futuro. Assim sendo, têm sido 

desenvolvidos procedimentos para classificar as crianças em grupos 

sociométricos, tendo em conta a sua natureza e dimensão das relações 

interpessoais com os grupos de pares, sendo de considerar neste estudo a 

dimensão turma. 

Devemos ter em conta que o estatuto sociométrico é um critério 

importante para a competência social, e tem vindo a ser identificado quanto à 

preferência social e ao impacto social (Cruz, Maria (2002) citando (Coie e 

Dodge, 1983; Coie, Dodge e Coppotelli, 1982; Newcomb e Bujoswski, 1983) 

(cit. Bukowski e Newcomb, 1985). 

Assim sendo, os alunos conseguem estabelecer, relativamente aos seus 

pares, as diferenças entre escolher os colegas para a brincadeira ou para o 

trabalho escolar, e consequentemente especificar com quem não simpatizam 

(Cruz, Maria (2002), citando Asher e Dodge (1986). De acordo com Cruz, Maria 

(2002) as relações interpessoais com o grupo de pares tende a ser 

categorizada em aceites ou não aceites. Quanto ao grupo dos “não aceites” 

estes podem ser subcategorizados: os rejeitados, os negligenciados e os 

controversos. No grupo dos aceites, esta aceitação traduz claramente índices 

elevados de impacto social e de uma positiva preferência social, não existindo 

dúvidas, que estas crianças manifestam ser mais competentes nas suas 

relações interpessoais do que as crianças não aceites (Coie (1990), citado por 

Cruz, Maria (2002). 

De forma a poder perceber, um pouco melhor, o significado de cada 

grupo definido, a bibliografia consultada define os grupos da seguinte forma:  

Os Rejeitados:  

De acordo com Cruz, M (2002)1 : 

“O grupo dos rejeitados apresenta índices baixos de preferência social e 

elevado impacto social e é activamente do desagrado do grupo de pares. Estas 

                                         

1
 De acordo com (Coie, Dodge e Coppotelli, 1982). 



crianças tendem a exibir elevados níveis de agressividade e de 

comportamentos disruptivos nos contextos de grupo, sendo vistas como menos 

competentes socialmente, menos atraentes e mais vezes colocadas fora das 

actividades de grupo”  

No caso da turma do 8ºC, existem alguns casos de alunos rejeitados, 

contudo existem três casos com maior incidência, nomeadamente o caso dos 

alunos Hugo, Carolina e Sandra. No caso da Sandra esta rejeição era 

facilmente perceptível, mesmo antes de realizar o teste sociométrico, devido a 

um conjunto de situações vivenciadas nas aulas, e com o fato de esta aluna ter 

entrado para turma a meio do período. No entanto o aluno que mais sofre de 

rejeição é o Hugo estando sempre no topo da hierarquia dos gráficos de 

carater negativo tendo 68% da turma indicado este aluno com o aluno que não 

convidariam para a sua festa de anos. Esta rejeição nem sempre é visível nas 

aulas de EF, não esta possível detetar sem aplicação do teste sociométrico. 

 

Os Negligenciados: 

De acordo com Cruz, M. (2002): 

“O grupo dos negligenciados apresenta índices negativos de preferência 

social e baixo impacto social, podendo ser considerados como o grupo dos 

«rejeitados passivos», cuja presença é indiferente para o grupo de pares.” 

“Estas crianças tendem a exibir problemas de comportamento 

internalizados, tais como medo, ansiedade e isolamento, têm dificuldade em ter 

amigos e tendem a ser ignorados pelo grupo de pares, embora não despertem 

necessariamente antipatia”2 

“Segundo estes mesmos autores, este grupo de crianças não demonstra 

de uma forma geral tentativas de aproximação com os pares e despende maior 

período de tempo em situações de solidão. É de salientar ainda que estas 

mesmas crianças sentem dificuldades em travar conversa com grupos de 

desconhecidos, mesmo em actividades de brincadeira”3 

                                         

2
 Citando Coie, Dodge e Kupersmidt, (1990). 

3
 (Coie, Dodge e Coppotelli, 1982). 



Na turma do 8ºC podemos observar 3 casos de alunos negligenciados são 

eles a Andreia a Tânia e o João, sendo que estes não têm um grupo 

específico. O João poderá estar neste grupo pois entrou este ano para a escola 

sendo o seu primeiro ano com a turma. 

 

Os Controversos 

Segundo Cruz, Maria (2002):“O grupo dos controversos apresenta um 

elevado impacto social e moderada preferência social, despertando em 

simultâneo no grupo de pares sentimentos opostos: a estima e a 

indesejabilidade. Esta oposição de sentimentos permite caracterizar este grupo 

como tendo uma surpreendente valência «flutuante» nas relações 

interpessoais com o grupo de pares.”4 

“O comportamento do grupo dos controversos é tido como imprevisível, 

envolvendo-se com os pares em duas vertentes distintas: prossocial e anti-

social.”5 

Nesta turma existem alguns alunos que têm o perfil certo para este grupo 

de alunos, mas de uma forma mais geral, existem claramente três alunos nesta 

situação: Diana, Patrícia e a Gisela. A situação destes três alunos é curiosa, 

porque já tinha a suspeita, que podiam estar inseridos neste tipo de grupo, e a 

aplicação do teste Sociométrico, veio provar esta mesma situação. Alguns 

comportamentos evidenciavam algumas características representativas deste 

grupo, nomeadamente a criação de sentimentos opostos nos pares, havendo 

claramente alunos que gostam bastante desses alunos, e os outros que não se 

relacionam com estes mesmo alunos.  

  

Os Populares: 

                                         

4
 Citando (Coie, Dodge e Coppotelli, 1982) (cit. Bukowski e Newcomb, 1985). 

5
 Citando (Dodge, 1983) (cit. Bukowski e Newcomb, 1985). 



Segundo Silva, M. (2007):“Refere-se à criança altamente preferida pelos 

pares, com grande número de nomeações positivas e baixo número de 

nomeações negativas”6  

Nesta turma mais uma vez existem vários alunos que integram este grupo, 

contudo, e de uma maneira geral, os alunos mais populares são: Carla, a 

Carina e o Alexandre. A popularidade do Alexandre e da Carla já eram do meu 

conhecimento no entanto a nomeação da Carina neste grupo aparece como 

surpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

6
 Idem 



4 - Conclusões 
 

Comparando as questões de aceitação com as de rejeição, verifica-se que 

o número de correspondências mútuas diminui drasticamente, originando um 

maior consenso grupal quanto à aceitação do que à rejeição. Os grupos com 

maior incidência são os seguintes: 

- Alexandre, Pedro e Daniel; 

- Carla, Carina, Marlene e Patrícia; 

- Jéssica Inês e Diana;  

- Gisela, Tânia e Andreia. 

 

Dentro destes 4 grupos o mais coeso é o do Pedro Alexandre e Daniel uma 

vez que é o grupo com mais ligações mútuas.  

Ao nível dos grupos sóciométricos podemos diferenciar como: 

- Alunos Rejeitados: Hugo, Carolina e Sandra;  

- Alunos Populares: Alexandre, Carla e Carina; 

- Alunos Controversos: Gisela, Patrícia, Marlene, Diana, Inês  

- Alunos Negligenciados: João, Andreia, Tânia, 

- Alunos Neutros: Catarina, Daniel, Jéssica, Pedro 

Analisados os resultados anteriores, considero importante ter em maior 

atenção alguns casos críticos, como o Hugo, a Carolina e a Sandra. 

Estes como são alunos os alunos mais rejeitados, é importante que não 

passem por situações de exposição negativa e que tenham maior feedback 

positivo e apoio escolar. Evitando então situações de exposição, tentarei 

integrá-las em grupos com alunos de maior aceitação e que sejam mais 

tolerantes e cooperativos. Outra estratégia passa por fazer sobressair para 

toda a turma, todas as conquistas alcançadas por estes durante as aulas, por 

mais pequenas que estas sejam. 

Para tentar alterar os valores baixos de competência atlética, considero 

importante gerir bem o tempo de prática destinado a matérias onde os alunos 

sejam mais fracos mas também dar-lhes oportunidade de poder praticar as 

matérias referidas como as que gostam mais e onde sentem menos 

dificuldades. A utilização de grupos heterogéneos, tanto na Educação Física 



como nas outras disciplinas, pode ser uma boa estratégia para conseguir que 

os alunos com menor competência escolar trabalhem com os alunos que têm 

menos dificuldades, ajudando-os a ultrapassar essas dificuldades.  
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