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Estudo de Turma - 7º1 

Resumo 

Este estudo teve como objetivo fazer uma caracterização sociométrica, 

sociológica e psicológica dos alunos do 7º1 da Escola Secundária Fernando 

Namora. Foi possível concluir que, de um modo global, a turma apresenta um 

bom clima relacional, tendo o sub-delegado de turma uma posição social de 

destaque. Depois de apresentadas as conclusões do estudo foram propostas 

algumas sugestões visando potenciar o sucesso dos alunos. 

Introdução 

O presente estudo foi realizado no âmbito do Estágio Pedagógico do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

realizado na Escola Secundária Fernando Namora.  

Pretende-se caracterizar a turma do 7º1, com o objetivo de delinear um 

conjunto de estratégias potenciadoras das aprendizagens dos alunos nas 

diversas disciplinas do seu currículo no presente ano letivo. 

Metodologia 

Para a recolha de dados foram aplicados quatro questionários, em dois 

momentos diferentes: 

 

I. Ficha biográfica - aplicada no primeiro dia de aulas; 

II. Questionários de hábitos desportivos e imagem corporal – 

aplicado durante o mês de novembro; 

III. Teste Sociométrico - aplicado durante o mês de novembro. 
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Apresentação e Discussão dos Resultados  

Sociometria – Preferências Globais 

Apesar do estudo ter contemplado os 3 domínios (Social, Académico e 

Desportivo), apenas são apresentados os sociogramas globais, sendo estes 

representativos dos domínios. 

 

 

O Rafael é sem dúvida o elemento mais preferido na globalidade  

Sociometria – Rejeições Globais 

 

 

 

 O João Henriques destaca-se como o aluno mais preferido da turma 

com 25 escolhas no total (Índice de Posição Sociométrica), a seguir a este 

surgem o Víctor Costa e o João Canário com um IPS de 16, e por último a Ana 

Abrantes com 15.  

Em relação aos alunos com menos preferências, assinalam-se a Patrícia 

Balbino e o Pedro Monteiro com apenas 1 escolha, seguidos do Tiago Leitão 

com 3 escolhas, com 4 escolhas os alunos Tiago Carimo, Samuel Inglês, 

Gráfico 1 Sociograma das rejeições globais 

Sociograma 1 - Preferências Globais 
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Catarina Pereira, André Mendes Costa e Ana Gomes e com 6 escolhas 

encontra-se a aluna Ana Salvado. 

Estes resultados sugerem que não existe um líder a que toda a turma dê 

especial atenção, mas sim um conjunto de alunos que detêm uma popularidade 

relativamente elevada no seio da turma. 

No sociograma podem ainda verificar-se um elevado número de 

escolhas recíprocas num total de 23, sendo que, neste caso as escolhas são 

independentes do domínio. Destaca-se ainda uma relação totalmente recíproca 

entre o João Henriques e o André Henriques, por ambos se escolherem 

mutuamente em primeira opção nos três domínios, facto esse que atribuo ao 

facto de serem primos. 

Destaco a preferência dos alunos pela aluna Catarina Moita na escolha 

para a realização dos trabalhos de grupo. Este facto deve-se ao facto desta 

aluna ser muito disciplinada, cordial e esforçada. 
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Sociometria – Rejeições Globais 

 

Sociograma 2 - Rejeições globais 

 

Neste sociograma, ao contrário do das preferências, apresentado 

anteriormente, constatam-se alunos com IPS’s bem mais elevados, o que 

revela uma maior focalização das rejeições em determinados alunos. Neste 

sentido, destacam-se claramente o Samuel Inglês em primeiro lugar com 49 

rejeições recebidas no total dos três domínios, o André Mendes com 40, o 

Pedro Monteiro com 34, o Tiago leitão com 25, Tiago Carimo com 24 e, 

finalmente próximo do limite do nível, o Sérgio Figueiredo com 19 valores de 

IPS. Realizando uma análise dos resultados obtidos através do conhecimento 

que tenho dos alunos e da turma em geral, constate-se que o aluno Samuel é o 

mais rejeitado, devendo-se este facto ao seu mau comportamento em todas as 
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disciplinas, em que este é o aluno que mais destabiliza a turma e com mais 

participações disciplinares. 

Quanto ao André Mendes, também é um dos alunos destabilizadores da 

turma, e as rejeições que obteve deve-se a esse facto mas também devido à 

sua idade, 16 anos, em que este ano é o 3º ano no 7º ano, logo, não se 

encontra enquadrado na turma, devido hà diferença de idades. 

Quero reforçar a ideia que estas são apenas hipóteses de justificação 

que advém da minha relação com os alunos e não de estudos aprofundados 

sobre cada caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEEF - ESFN 2011-2012 Estudo de Turma 
   

Prof. Estagiária Cláudia Santos 
 

6 

 
 

Sugestões de Intervenção 

 

Concretizando todo o estudo, é apresentado um conjunto de sugestões 

para os professores da turma. Assim:  

 Sensibilização dos professores e principalmente dos pais/EE para a 

necessidade de organização da agenda dos alunos. Tendo em conta, pelo 

menos, os seguintes pontos: 

 Estudo individual ou acompanhado todos os dias; 

 Participação em actividades extra curriculares; 

 Respeito pela agenda social dos alunos; 

 

 Sendo os comportamentos de indisciplina, um problema 

generalizado a toda a turma, talvez a alteração das estratégias de 

ensino utilizadas pelo professor poderá ser uma forma de motivar os 

alunos à aprendizagem, reduzindo deste modo os casos de indisciplina. 

Assim sugere-se: 

 

 Trabalho a pares/pequenos grupos, 

 Aulas variadas e ricas em atividades, em que o aluno se 

possa sentir útil no tempo que se encontra em aula 

 Utilização de diferentes meios auxiliares de ensino 

 Apresentações preparadas pelos próprios alunos 

 Colocar os alunos mais rejeitados como porta-voz dos 

grupos 

 

 A formação de grupos deverá ter em conta algumas “normas”: 

 Agrupamento dos alunos com comportamentos fora da 

tarefa com alunos colaborantes nas tarefas 
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