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Resumo 

 

O presente documento tem como objetivo refletir de forma crítica e 

fundamentada a vivência do Estágio Profissional, no âmbito da conclusão do 2º 

Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O Estágio Profissional, sendo um processo de caráter singular e pessoal, 

assume-se como uma oportunidade de única para convocar conhecimentos, que 

estão na base da justificação da ação, colocando-os em prática no contexto real 

de ensino. 

O presente Relatório de Estágio discorre sobre o processo de formação inicial 

de um estudante estagiário na escola básica e secundária D. Dinis. Com o intuito 

de mostrar a minha ação, este relatório começa com uma introdução onde se 

procuram esclarecer as expectativas e objetivos em relação ao estágio 

profissional. De seguida, realiza-se um enquadramento biográfico que apresenta 

a perspetiva pessoal sobre a importância deste processo na formação da 

competência profissional. Depois, segue-se um enquadramento profissional, que 

menciona o contexto de realização do estágio. Posteriormente, a Realização da 

Prática Profissional, que se encontra dividida em três áreas, a “organização e 

gestão do ensino e aprendizagem”; “Participação na escola e relações com a 

comunidade”; “Desenvolvimento Profissional” e tem por base as reflexões ao 

longo do ano letivo. Neste último, está inserido o estudo de investigação, com o 

tema “A Perceção das Relações de um Grupo através da Aplicação de um Teste 

Sociométrico 

Por fim, tendo em conta a riqueza do Estágio Profissional, é realizado o 

balanço final na sistematização de conclusões e projeção de um futuro como 

Professor de Educação Física.  

PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

PROFESSOR REFLEXIVO; DOMÍNIOS DE ENSINO; TESTE SOCIOMÉTRICO. 
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Abstract  

The present document aims to critically reflect the experience of this 

professional internship, in the context of the conclusion of 2nd degree cycle of 

studies in Physical Education Teaching at the Middle and High school level, at 

the Faculty of Sport of University of Porto. 

A professional internship, being a learning process with a very personal and 

singular character, is a unique opportunity to use the knowledge that is at the 

basis of a given subject and applying it to the real context of education.  

The present Internship Report encompasses the initial training of an internship 

student at D. Dinis Middle and High School. With the purpose of reporting my 

activity, this paper begins with an introduction that aims at clarifying the 

expectations and goals of this professional internship. After that, a biographical 

picture is set that presents the personal importance of this process in achieving 

professional competences in this field. Following this, a professional framework 

is given, which mentions the context of the present internship. This is followed by 

Performing Professional Practices, which is divided in three areas, “Organization 

and management of teaching and learning”; “Participation in school and 

relationships with the community”; “Professional Development”, which has at its 

basis the reflexions throughout the academic year. This last one is inserted in the 

investigative studies, with the theme “Perception of the Relationships of a Group 

through the Application of the Sociometric Test”. 

Lastly, considering the richness of this Professional Internship, an overall 

balance is performed, regarding the systemization of conclusions and projection 

of a future as a Professor of Physical Education. 

 

KEY-WORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERSHIP; 

REFLECTIVE TEACHER; EDUCATION DOMAINS; SOCIOMETRIC TEST. 
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1 Introdução 

 

O processo de estágio profissional é o momento mais marcante na formação 

de professores em Educação Física, no qual, o formando assume o papel pela 

primeira vez de responsável pela docência e vive e as situações reais da 

profissão. 

Para Schön (1987), as aprendizagens mais ricas e duradouras são 

representas por experiências concretas que implicam o envolvimento dos 

formandos em contextos e atividades reiais de trabalho, ou seja, o estágio 

profissional é o momento determinante para a formação da competência 

profissional. 

Com isto, a elaboração do RE procura evidenciar as principais vivências e 

reflexões que têm um teor muito importante no processo de formação, 

ostentando o seu contributo para a construção da minha identidade como 

professor.  

No decurso do ano letivo, o formando irá desenvolver competências na 

planificação, realização e reflexão do processo de aprendizagem, no contexto 

real que irá integrar, adquirindo mestrias nas normas, valores e cultura da 

profissão. Este ano, também, permite ao formando conhecer todos os diferentes 

âmbitos, responsabilidades, papéis e atividades do professor e a sua importância 

de interagir com os diversos agentes escolares. Sendo um ano de uma vivência 

real da profissão do professor que enriquece a formação do estudante-

estagiário. 

O REP é um documento singular e pessoal que resulta de um relato, de um 

estudante-estagiário, num ano em condições únicas e irrepetíveis. Neste 

documento, advém todos os conhecimentos, valores e postura da profissão 

resultantes de um ano de marcante para o formando.  
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Portanto, atendendo ao processo de formação concebido pela FADEUP, na 

perspetiva biográfica do estágio profissional, o documento encontra-se dividido 

em cinco partes fundamentais, segundo as normas estabelecidas para a 

realização de um REP. 

A primeira, provém à caraterização geral do estágio e os seus objetivos, 

enquadrando este processo ao nível institucional e legal, sendo apresentada a 

finalidade da realização do REP sobre a prática do ensino supervisionada e os 

objetivos. 

Na segunda parte, é concretizado um enquadramento biográfico como forma 

de contextualizar o percurso de vida e as expectativas em relação ao estágio 

profissional. Neste ponto, procurei compreender o papel de estágio na formação 

inicial, e de que forma, este processo é determinante na construção de 

competência profissional, de um professor reflexivo das suas práticas. Ainda 

nesta parte, decidi esclarecer o porquê de querer ser professor.  

Na terceira parte, realiza-se um enquadramento institucional, no qual, são 

tratadas questões como o papel da Educação Física, o entendimento da escola 

como uma organização que faz a ponte entre o sistema nacional de ensino, e 

um “micro-contexto” de uma turma em concreto, neste caso o 12º C. 

A quarta parte, discursa sobre a realização da prática profissional, é realizada 

uma retrospeção sobre tudo o que foi planeado, concebido, realizado e avaliado 

no ano letivo, invocando o nível de conhecimento do professor para desenvolver 

um bom processo de ensino-aprendizagem. 

Esta parte assume-se como central de todo o REP, pelo que optei por seguir 

as normas e organizar em três diferentes áreas de desempenho: 

A primeira é relativa à organização e gestão do processo de ensino-

aprendizagem. Onde é tratado a questão do planeamento, desde do anual até 

ao plano de aula, concretizado nas aulas de Ginástica Acrobática e de Ténis. 

Defini estas duas modalidades por terem sido as mais desafiantes sendo 

apresentado o processo de planificação, exercitação e avaliação, e identificadas 

ilações advindas de cada uma das experiências.  
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Na segunda, é referente às atividades desenvolvidas, ao nível de 

participação na escola, e das relações com a comunidade, sendo debatido as 

atividades desportivas e reuniões a que o professor deve estar presente. 

Também, neste ponto abordei o voluntariado em que participei no Campeonato 

Nacional de Juvenis do Desporto Escolar. 

Na terceira, e última área, debato-me sobre o processo de desenvolvimento 

profissional, tendo em consideração o estágio profissional. 

Por último, a quinta parte do REP corresponde ao balanço final de todo o 

processo de formação profissional e as respetivas conclusões.  

O Estágio Profissional (EP) engloba a prática de ensino supervisionada 

(PES) e o respetivo Relatório de Estágio Profissional, sendo inserido no último 

ano do 2º ciclo de estudos, em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

É regido pelas normas da faculdade, em consonância com o regulamento 

geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto; pelo regulamento geral dos 

segundos ciclos da FADEUP; o regulamento do curso de Mestrado em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, e pela legislação 

específica acerca da habilitação legal para a docência (decreto – lei nº 43/2007 

de 22 de fevereiro). 

Importa ainda salientar que este processo de estágio decorreu na escola 

secundária D. Dinis, em Santo Tirso. Este que é orientado pela professora 

Doutora Zélia Matos por parte da FADEUP, e pela professora cooperante 

Manuela Machado por parte da escola, e com o núcleo de estágio constituído 

pelos estudantes estagiários – Luís Alves e Paulo Sousa. 
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2 Enquadramento Biográfico  

 

2.1 Enquadramento Biográfico – The Hardest Part 
 

Falar sobre mim, uma dificuldade presente em todos nós.  

É necessário parar, deixar os pensamentos de lado e olhar para lá do 

nosso passado, do presente e do futuro, e percebermos o porquê de sermos 

quem somos e o que pretendemos ser. Não basta parar frente a um espelho e 

olhar ver apenas o nosso reflexo, é essencial olhar para os nossos olhos e tentar 

olhar para lá da íris.  

Existe uma frase já conhecida por muitos portugueses, da qual o autor da 

mesma acabou mais tarde por editar um livro, “O que dizem os teus olhos?”. 

Para mim, esta foi uma forma mais fácil para conseguir responder à 

complexidade do que é falar sobre nós próprios. 

Antes de falar da minha infância e do papel do desporto na minha vida, 

gostaria de vos apresentar uma grande marca na minha vida, que moldou muito 

a minha pessoa, o divórcio dos meus pais. 

Sou o mais novo de três filhos e tenho a sorte de ter um irmão de cada 

gênero mas, sendo o mais novo não conseguia perceber o porquê de os meus 

pais se terem separado. Inicialmente foi difícil de entender o porquê apesar de 

saber razões que levaram para esse feito. 

Esta separação moldou muito a minha pessoa, comecei por me tornar 

uma pessoa mais fechada, com alguma dificuldade de exprimir os seus 

sentimentos mas sendo sempre muito sentimental. Fugi para o mundo da 

música, abafando os meus pensamentos com cada melodia, foi por esta altura 

que iniciei um gosto profundo por uma banda de música que muito me identifica 

e me ajudou a enfrentar todas as dificuldades que surgiram, surgem e surgirão 

na minha vida, Coldplay. 
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Mas a música não me representa, o que me representa é o Desporto, foi 

isso que me transformou e me preparou para o mundo. Desde de muito novo (3 

anos) que pratico desporto. Comecei pela natação, sendo o principal objetivo 

aprender a estar em contacto com a água e depois nadar, por fim, acabei por lhe 

ganhar o gosto e cheguei a participar em alguns torneios de natação. Contudo 

acabei por abandonar a natação aos 9 anos, nesta altura queria entrar para o 

mundo do futebol, visto que, o meu irmão já estava na formação de um clube da 

terra (Clube Desportivo das Aves) e despertou-me a atenção para o mundo do 

futebol. 

Foi neste clube que aprendi o significado do desporto, tendo conhecido 

diversas pessoas desde, colegas de equipa a dirigentes, sem esquecer todos os 

delegados e treinadores. Sempre passaram a mensagem do que mais 

importante era formar Homens e não atletas e jogadores profissionais, claro que 

este último era um objetivo mas, centraram-se sempre na formação, não de um 

jogador mas de uma pessoa como um todo. 

Ao fim de 7 anos, acabei por ser dispensado. Confesso que inicialmente 

fiquei desiludido pois gostava de praticar desporto e nomeadamente, futebol. 

Embora tenha sido dispensado, não desenvolvi qualquer afeto negativo pelo 

clube, muito pelo contrário. Decidi que iria continuar no clube mas praticando 

outra modalidade, alistei-me no futsal.  

Pratiquei durante 2 anos, até que atingi a idade máxima de formação e 

não subi para o próximo escalão mas, foi nesta modalidade que mais tarde surgiu 

a primeira oportunidade de trabalho. Um antigo colega de equipa, foi convidado 

para ser treinador de uma equipa, do clube, mas precisava de ajuda para 

comandar a equipa. Este meu colega, lembrou-se que eu estava a frequentar um 

curso superior na área de Educação Física e Desporto, no Instituto Universitário 

da Maia, e foi aí que surgiu a primeira experiência como treinador e também a 

primeira proposta de trabalho. 

Ainda hoje somos uma equipa técnica, conseguimos sempre trabalhar em 

conjunto, conciliando as nossas divergências e dificuldades. Hoje olho para trás 

com orgulho pois, apesar de sermos jovens conseguimos ter sucesso e passar 
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a mensagem que sempre nos foi passada. O mais importante não é criar um 

atleta de elite mas sim pessoas. Esse foi e é o nosso primeiro objetivo, depois 

surgem outros mais ligados diretamente ao rendimento. 

 Pessoalmente gostaria de ter praticado mais que estes três desportos 

pois, alguns deles exercitei nas aulas de Educação Física (EF) e adquiri um 

gosto pela prática. Na minha opinião era a disciplina mais importante do currículo 

escolar pois, era a única que trabalha o corpo através da prática desportiva, algo 

que está enraizado em mim desde pequeno.  

 Desta forma, desenvolvi um gosto enorme pela disciplina, contudo 

inicialmente não desejava seguir a profissão de professor de EF. No ensino 

secundário, conheci um grupo de professores que me ensinaram imenso e 

estavam sempre dispostos para ajudar os alunos. Preocupavam-se com a 

evolução do aluno, a nível académico e pessoal, por esta altura, percebi que ser 

professor não seria apenas ensinar as matérias da disciplina mas sim, formar 

uma pessoa e prepara-la para a entrada na sociedade.  

    

2.2 Expectativas pessoais em relação ao Estágio – Up with the birds 
 

 No início do ano letivo é proposto ao estudante-estagiário a realização do 

Projeto de Formação Inicial (PFI) com o objetivo do próprio tentar esclarecer e 

clarificar as suas expectativas confrontando-as com as dificuldades que me 

caraterizam.  

 Assim sendo o EE pode comparar as expectativas e dificuldades inicias 

com os objetivos alcançados no final do ano letivo, avaliando positivamente ou 

negativamente todo o estágio profissional (EP). 

Segundo (Matos, 2014), “O EP visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão.”  
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O EP é a primeira formação do estudante-estagiário para desenvolver a 

sua competência profissional, aproveitando todo o seu conhecimento teórico 

para a prática enfrentando as problemáticas que possam surgir. É importante 

para o estagiário consciencializar-se sobre as crenças e conhecimentos do que 

é o Ensino; o papel da Escola; ser Professor; ser Professor de EF; o que legitima 

a EF.  

Segundo Nóvoa (2009), um “bom professor” tem de ser detentor de várias 

competências, tais como: o “conhecimento”, “cultura profissional”, “tato 

pedagógico”, “trabalho em equipa” e “compromisso social”.  

No ano de estágio, o consegui interpretar todas as competências referidas 

anteriormente, o conhecimento que é a base de todas as respostas para 

ultrapassar as problemáticas que iam aparecer.  

A cultura profissional, está presente através de todos os processos que o 

um profissional da docência tem de desempenhar, sendo a parte integrante de 

um departamento, de um grupo disciplinar e responsável pela sua disciplina. 

O tato pedagógico, onde o estudante tem de questionar-se a melhor forma 

de instruir as matérias, pensar nos melhores exercícios para desenvolver as 

capacidades dos alunos e de uma forma que consiga ser alcançada por todos. 

O trabalho de equipa, no estágio estamos presentes em diferentes grupos 

e temos que colaborar entre todos para alcançar um bem comum, por exemplo, 

no grupo disciplinar e/ou no núcleo de estágio para fortalecer as atividades 

desenvolvidas pelos mesmos. 

E por último, o compromisso social, onde o formando se encontra 

envolvido com a comunidade escolar (alunos, docentes, não docentes, 

encarregados de educação,...) e deverá trabalhar de uma forma ética e 

deontológica para desenvolver valores e deveres. 

Este ano, é sobretudo, um ano de experimentação, investigação e 

investimento por parte do professor estagiário, numa experiência que o coloca 

fora da sua zona de conforto, colocando-o em situações mais “reais”. Este ano 



9 
 

é um ano em que o professor estagiário irá estar constantemente à prova, o que 

irá permitir o desenvolvimento da sua autonomia e responsabilidade profissional. 

 

2.3 Professor Reflexivo – What If 
 

Durante o estágio pretende-se que exista uma grande evolução do professor 

reflexivo, sendo importante explicar o significado deste conceito. 

A importância da reflexão do professor sobre a prática, tem sido estudada por 

alguns autores, tais como: Schön (1991); Van Manem; Zeichner (1993)a. Tendo 

como objetivo melhorar a ação do professor. 

Para Schön (1991) o professor é emancipado logo, é capaz de decidir e 

encontrar prazer na aprendizagem e na reflexão do processo de ensino – 

aprendizagem, confiando o desenvolvimento do conhecimento profissional para 

a pesquisa e experimentação prática.  

Para este autor, o momento da reflexão é a essência para o sucesso do 

processo de reflexividade, tendo definidos diferentes tipos de reflexão, tais como: 

“conhecimento na ação”, “reflexão na ação”, “reflexão sobre a ação” e a “reflexão 

sobre a reflexão da ação”. 

O conhecimento na ação tem lugar no momento da ação, e carateriza-se 

como dinâmica e resulta na reformulação da própria ação.  

A reflexão na ação e a reflexão sobre a ação caraterizam-se pela sua 

reatividade, ocorrendo no momento do acontecimento ou logo após o mesmo. A 

primeira é reajustada pelo professor, ajustando-a a novas situações que vão 

surgindo. A reflexão sobre a ação é “a posteriori” quando o professor toma 

consciência do que aconteceu durante a ação e como resolveu os imprevistos 

ocorridos.  

Por último, a reflexão sobre a reflexão da ação, é distanciada do 

acontecimento, o que presume um “olhar para trás”, de modo a recordar a ação 



10 
 

e refletir sobre o momento em que esta aconteceu e refletir sobre a reflexão 

sobre a ação. Esta é a que permite um maior desenvolvimento do professor. 

Desta forma, o professor pensa sobre o acontecimento e sobre a forma como 

atuou no acontecimento, permitindo uma análise mais aprofundada. É uma 

reflexão orientada para o futuro, avaliando os contextos políticos, sociais, 

culturais e pessoais na qual ocorre, permitindo ao professor prever novos 

problemas e soluções do futuro. Logo ajuda ao professor a determinar novas 

ações, compreender futuros problemas e adquirir novas soluções.  

 Numa outra perspetiva, Van Manem e Zeichner, estabelecem níveis para 

a reflexão, diferenciando as diferentes funções que caraterizam a profissão. 

Para Van Manem (cit. por Alarcão, 1996) , a reflexão está dividida em três 

níveis (a partir do mais simples para o mais complexo): 

1) Nível Técnico: A reflexão tem como tarefa primordial é que os formandos 

reflitam sobre o seu próprio ensino e aprendam através de outros a atingir 

os objetivos, num curto prazo, como por exemplo: “manter a disciplina na 

aula, conseguir criar um propósito para uma actividade, conseguir manter 

a atenção e interesse dos alunos, levá-los a compreender o conteúdo da 

aula, etc.”  

2) Nível Prático: A reflexão preocupa-se com consequências, pressupostos, 

predisposições e valores aos quais as ações estão ligadas, sendo que os 

estudantes estagiários avaliam o seu próprio ensino, como por exemplo: 

“teorizam sobre a natureza da disciplina que leccionam, sobre os 

processos de aprendizagem a longo prazo, sobre os seus alunos e sobre 

os objetivos mais vastos da escolarização.” 

3) Nível Crítico ou Emancipatório: Esta reflexão centra-se em aspetos éticos, 

políticos e social, incluindo as forças institucionais e sociais que podem 

condicionar a liberdade de ação do professor. “O formando deve, desde 

do início da sua formação, começar a compreender o modo como o seu 

trabalho, moldado pelas estruturas institucionais e sociais, pode servir 

interesses diferentes (ou até opostos) dos alunos que ensina.”  
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Para Zeichner (1993), a ação reflexiva também se encontra dividida em três 

níveis:  

1) Abertura de Espírito – Neste nível o formando deve ouvir mais que uma 

opinião, procurar outras alternativas e admitir a possibilidade de erro, 

mesmo quando acredita que fez tudo da forma correta. 

2) Responsabilidade – O professor deverá ponderar as consequências de 

uma determinada ação, refletindo nas consequenciais pessoais, sociais e 

políticos dos efeitos da sua ação sobre a vida dos alunos. 

3) Empenhamento – O professor deverá enfrentar a atividade com energia, 

curiosidade, capacidade de renovação e luta contra a rotina. 

Zeicnher (1993) ainda aborda um assunto importante no conceito do ensino 

reflexivo que é a “reflexão crítica”. Segundo o autor, a reflexão tem em conta os 

princípios morais e éticos que influenciam no pensamento do professor, 

rejeitando a reflexão pela reflexão. 

O valor da reflexão permite aos estudantes estagiários uma ajuda na 

evolução do seu desempenho enquanto docente, aprendendo com os erros do 

passado e evitando problemas futuros. 

“As dimensões da reflexão apresentadas têm lugar no mundo da prática, 

mundo real, que permite fazer experiências, cometer erros, tomar consciência 

dos mesmos e tentar de novo de modo diferente.” (Alarcão, 1996, p. 98) 

Em 1987 (Schön), já assumia o processo de formação do professor deveria 

incluir uma forte componente de reflexão a partir de situações reais. 

Na frase anteriormente citada, resume-se de uma forma muito sucinta o que 

é a reflexão e a importância da mesma para a evolução de todas as 

competências do docente, sendo apenas possível se o mesmo refletir 

sistematicamente sobre o que faz e sobre o que vê fazer.  
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3 Enquadramento da Prática Profissional 

  

3.1 Papel da EF no currículo escolar – Us Against the World 
 

A Educação Física têm sido muito desafiada para afirmar-se a sua 

importância enquanto uma disciplina escolar. Para além da dúvida instalada aos 

resultados e à qualidade da formação dos professores, a disciplina tem 

enfrentando grande desconfiança quanto à sua relevância educativa, chegando 

a perder o valor de a nota contar para a média do ensino secundário para entrar 

no ensino superior.  

Como tal, para vencer este desafio é necessário que os professores 

saibam valorizar e autenticar a importância e o papel da Educação Física.  

A legitimação da EF enquanto disciplina escolar é um tema que ao longo 

do tempo tem sido abordado por diversos autores como Bento; Crum; Meinberg; 

Renson. 

Para Crum (1993) a Educação Física está dividida em três papéis, sendo 

eles a estruturação do comportamento motor, a aquisição de condição física e a 

formação pessoal, cultural e social. Sendo todas derivas da principal função que 

é o ato de ensinar. 

Meinberg (1991) apresenta cinco objetivos para a Educação Física: 

Desportivo-motor, estético, social, moral ético e volitivo. 

Em Portugal, as orientações do Ministério da Educação vão no sentido de 

fazer convergir o processo educativo para a formação integral dos alunos, 

considerando a importância do desenvolvimento da corporalidade, que é 

exclusiva da Educação Física, promovendo a formação corporal e motora dos 

alunos.  
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 Assim, no programa nacional, a Educação Física é concebida como “a 

apropriação das habilidades técnicas e conhecimentos, na elevação das 

capacidades do aluno e na formação de aptidões, atitudes e valores,…”. 

 Porém, para Bento et al. (1999), a EF é a única disciplina que desenvolve 

a corporalidade, sendo este o argumento central a favor da importância da 

disciplina. 

 Pode-se afirmar, de acordo com o mesmo autor, que a Educação Física 

representa o modo como o sistema educativo intervém na construção e 

configuração de uma importante dimensão humana – o corpo. 

 Para Bento (1995), o Desporto é um conteúdo da Educação Física, o qual 

tem uma natureza profundamente educativa porque respeita ideais, valores, 

normas, regras, atitudes, desafios, metas e experienciais. Estas ideais surgem 

na cultura de relações e conduta do ser humano.  

 Citando Rosado (2009, p. 11), “por outro lado, do ponto de vista individual, 

a educação desportiva enfatiza competências de vida tidas como fundamentais: 

o valor do auto-conhecimento, do auto-controlo, da auto-realização, de 

valorização do esforço, da perseverança, do auto-aperfeiçoamento e de 

harmonia pessoal”. Ou seja, o desporto ajuda o aluno a superar as suas 

limitações. 

 Em suma, entendo que os princípios e valores presentes na Educação 

Física, não se resumem apenas ao domínio das habilidades motoras. Mas sim, 

através da prática desportiva promove uma educação cívica, ética e integral de 

desenvolvimento de competências de vida aplicáveis para além da Educação 

Física e do Desporto. 
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3.2 A Escola como Organização – A Hopeful Transmission 
 

A escola é uma instituição que tem como principal intuito ensinar.  

Segundo Viraes (2003), excluindo o ambiente familiar, para as crianças a escola 

apresenta-se como o primeiro espaço de interação social e um cenário de 

aprendizagem. A escola torna-se por isso, um espaço central para o 

desenvolvimento das competências dos indivíduos, tanto a nível valorativo, 

como social e científico. 

A transmissão de valores importantes para a vida quotidiana faz parte da 

educação escolar. O trabalho de equipa, a cooperação, a superação, a 

persistência, a responsabilidade, a autonomia e o espírito crítico são alguns dos 

muitos atributos que podem ser desenvolvidos no meio escolar. Os valores 

assumem um papel preponderante na formação identitária dos discentes e vão 

ser fulcrais para o futuro desempenho das suas atividades profissionais. 

A aprendizagem em interação com os outros em contexto de aula é igualmente 

essencial para estimular o desenvolvimento social do aluno. Isto é, a escola ao 

proporcionar uma aprendizagem num ambiente coletivo permite que os alunos 

se relacionem, aprendam a conviver de acordo com regras de convivência e por 

conseguinte, aprendam a viver em comunidade. 

No que diz respeito à educação científica, a escola distribui um vasto conjunto 

de matérias por vários anos de escolaridade. “Sendo responsável pela 

aprendizagem, cabe à escola propiciar a todos que a ela tiverem acesso, os 

instrumentos necessários à aquisição do saber sistematizado, pois é a 

apropriação desse saber, da ciência, o que justifica sua existência.” (Ramos et 

al., 2012, p. 4). Ao longo do seu percurso escolar os estudantes passam pelos 

diferentes patamares e contactam com as diversas temáticas.  

A escola almeja, por fim, que haja uma transmissão adequada de conhecimentos 

aos sujeitos e ambiciona despertar nos mesmos o interesse pela aprendizagem 

contínua.  

 



16 
 

3.3 A escola básica e secundária D. Dinis – Warning Sign 
 

 A escola onde realizei o meu estágio profissional, escola básica e 

secundária D. Dinis (EBSDD), é a escola “mãe” do agrupamento de escolas D. 

Dinis, de um total de 8 escolas do agrupamento.  

 Esta escola era uma novidade para mim, apesar de a conhecer por o meu 

irmão ter sido lá aluno e a minha mãe ter feito lá o estágio profissional, eu não 

conhecia as instalações, principalmente, depois das remodelações a que esteve 

sujeita. 

 A EBSDD deseja cumprir três objetivos enquanto escola: tem como visão  

“Ser, no sector da educação, uma opção de referência para o sucesso dos 

nossos jovens”, tem como finalidade “Construir uma comunidade educativa forte, 

enquanto espaço de intervenção pedagógica, e criar uma cultura de sucesso 

pessoal e escolar”, por último, como princípio pretende “Educar para a liberdade, 

para o conhecimento, para a responsabilidade e para a autonomia. Desenvolver 

a solidariedade, a compressão, a comunicação e a participação.” 

 A EBSDD tem bons recursos espaciais e materiais para o ensino da 

Educação Física, tendo um protocolo com o Ginásio Clube de Santo Tirso 

(GCST), no qual pode usufruir das suas instalações nos horários de aulas e o 

clube utiliza as instalações da escola nos horários disponíveis ao final da tarde. 

O pavilhão gimnodesportivo da escola está em boas condições, sendo 

reconstruído com as obras de restruturação que ocorreram na escola. A nível de 

material a escola tinha uma vasta gama de material de treino funcional, e o 

restante material estava em bom estado, tendo ainda recebido a meio do ano 

letivo ainda mais material para as matérias coletivas e de atletismo. Esta escola 

ainda conta com uma sala de ginástica muito grande e com material em muito 

bom estado para a lecionação, como por exemplo, um praticável construído 

através de colchões individuais. 

 

 
Figura 1 - Sala Ginástica 
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3.4 Micro Contexto – Turma 12º C – Army of One 
 

 Através do preenchimento de um documento (“Ficha Individual do Aluno”) 

foi possível recolher uma informação detalhada para ser possível realizar uma 

caraterização dos alunos, do 12º C, que será apresentada de seguida. 

Inicialmente, os alunos teriam que responder a perguntas de um âmbito geral 

para que o professor tivesse disponível todos os dados pessoais, tais como, a 

sua identificação, idade, morada, problemas de saúde e identificação do 

encarregado e a sua profissão. Sendo este tipo de perguntas que de pouca 

relevância para o professor a nível do processo de ensino - aprendizagem, 

exceto os problemas de saúde.  

Depois de respondidas estas questões, eram colocadas questões mais 

relacionadas com a Educação Física, tais como: a motivação para as aulas, a 

modalidade preferida. 

A turma era constituída por um total de 29 alunos, 22 do sexo feminino e 7 

do sexo masculino. As idades eram compreendidas entre os 16 e 19 anos, a 

moda encontrava-se nos 17 anos, existindo 5 alunos maiores de idade. Ainda 

nesta turma 8 alunos tinham problemas de saúde, sendo alguns problemáticos 

para a aula de EF, tais como: asma, anemia, epilepsia, pele atópica e 

perturbação de sono. Existindo assim uma preocupação especial a qualquer um 

destes alunos que poderiam ter uma crise durante a aula.  

Relativamente aos dados relacionados com a disciplina, sendo questionados 

sobre a modalidade preferida, a motivação para as aulas, prática esportiva e 

número de horas.  

Começando pela motivação para as aulas da disciplina, esta questão 

apresentou dados muito preocupantes para o professor visto que grande parte 

da turma está razoavelmente motivada para a prática, o que poderá indicar ao 

professor alguns problemas de disciplina. 
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Tabela 1 - Caraterização Turma 1 

 

Em relação à “modalidade preferida” de cada um dos alunos verificou-se 

uma grande distribuição de escolhas, sendo escolhidas modalidades que foram 

lecionadas em anos anteriores à exceção de duas (Patinagem e Equitação). 

Estas duas hipóteses foram escolhidas por alunas que praticaram as 

modalidades fora do contexto escolar, contudo podem ser lecionadas na EF 

segundo o Programa Nacional. 

 Segundo os dados, pode-se concluir que a modalidade preferida dos 

alunos é o Voleibol, existindo um empate (5 alunos) na 2ª modalidade entre 

Futebol e Futsal. 

 

Tabela 2- Caraterização da Turma 2 
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Ainda no inquérito foi questionado o número de alunos que tinham algum 

tipo de atividade desportiva, fosse ela federada ou não. Em 29 alunos, apenas 

11 realizavam uma prática desportiva, ou seja, mais de dois terços da turma é 

não praticante. Este número é muito preocupante, especialmente por ser uma 

turma em final do ensino obrigatório (12º ano), o que leva a crer que muitos 

destes alunos não iram praticar desporto na sua vida futura.  

Estes dados vão ao encontro aos dados obtidos sobre a motivação para 

as aulas de EF, existindo poucos alunos motivados para as aulas. Será muito 

importante apelar à importância da prática desportiva e das aulas da disciplina, 

esperando que o número de praticantes aumente.   

 

Tabela 3 - Caraterização da Turma 3 

 

Por último no questionário, é realizado algumas questões relacionadas 

com os encarregados de educação, perguntando o nome, idade, habilitações 

literárias e a profissão. É importante salientar que existe um aluno que é o próprio 

encarregado de educação. 

É importante ter em conta que 17 encarregados não tem concluído o 

ensino secundário, o que revela um dado preocupante sobre a importância que 

os estudos possam ter para os pais destes educandos, embora não seja um 

dado necessariamente verdadeiro. 

Dos 28 encarregados de educação (exceto o próprio aluno), existem 6 

que estão desempregados e um que está reformado. As profissões mais 
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representadas são: empregada doméstica (3) e professor (2), as restantes 

profissões são compostas apenas por um elemento (geriatria, editora, 

cabeleireira, costureira, eletricista, técnico administrativo, empresário, auxiliar de 

ação direta, assistente social de idosos, 1º caixeira, empregada de balcão, 

funcionária pública, barbeiro, dona de estabelecimento)  

 

Tabela 4 - Caraterização da Turma 4 

 

3.5.1. Ilações que advém da caraterização individual do 12º C 
 

 Esta turma tinha muitas dificuldades a nível académico, sendo pouco 

satisfatório o seu aproveitamento e, em especialmente, no comportamento. No 

decurso do ano letivo existiram muitas faltas de presença e de atraso e, ainda 

algumas faltas disciplinares, ocorrendo os dois tipos de faltas em especial na EF. 

Embora este problema fosse redundante a todas as disciplinas.  

No caso próprio da Educação Física, alguns alunos apresentavam muitos 

problemas na sua orientação espacial, tendo muitas dificuldades em conseguir 

realizar os exercícios ou perceber a sua organização.  
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4 Realização da Prática Profissional 

4.1 Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 
 

4.1.1. Planeamento - Always in My Head  
 

 Será importante abordar o tema do planeamento, visto que, é um domínio 

didático realizado pelo professor e que revela uma enorme importância no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Citando Bento (2003), “Todo o projecto de planeamento deve encontrar o 

seu ponto de partida na concepção e conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino, nomeadamente na concepção de formação geral, de 

desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e 

relevância prático-social do ensino. Deve ter em conta o papel da actividade dos 

alunos no seu próprio desenvolvimento – actividade «activa», consciente, 

progressivamente autónoma e criativa – assim como a dialéctica de condução 

pedagógica (professor-ensino) e de actividade autónoma (alunos-

aprendizagem).” 

“A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respectivas disciplinas, e a sua 

realização prática.” (Bento, 2003, p. 15) 

Ou seja, o planeamento é uma tarefa realizada pelo professor com o 

objetivo de aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

justificado por um saber teórico (por exemplo, Programas Nacionais de Ensino) 

e adaptado a cada realidade educativa (turma/alunos). 

Também, Arends (1995), Rink (1993) e Vickers (1990) comprovam a peso 

do planeamento considerando-o essencial para os professores em todos os 

níveis da sua experiência. 

Arends (1995) afirma que um a planificação e a tomada de decisão são 

processos exigentes no processo de ensino, que invocam a compreensão e 

competência do professor.  “A planificação do professor é a principal 
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determinante daquilo que é ensinado nas escolas. O currículo, tal como é 

publicado, é transformado e adaptado pelo processo de planificação através de 

acrescentos, supressões e interpretações e pelas decisões do professor sobre o 

ritmo, sequência e ênfase. ” (p. 44), ou seja, o planeamento é flexível e pode ser 

reestruturado consoante os acontecimentos sejam de valor didático ou pontual 

(greves, meteorologia, entre outras).  

Este último autor, defendia o planeamento em cinco níveis: planificação 

anual; planificação do período; planificação da unidade; planificação semanal e 

planificação diária. 

Outros autores, como Rink (1993) e Vickers (1990) consideram que o 

planeamento é essencial para o desenvolvimento do professor no processo de 

ensino-aprendizagem, contudo dividiam em apenas três níveis de planeamento 

– anual, didática e anual. E foi o método que utilizei para a planificação do ensino. 

O planeamento anual é considerado pelo professor para cumprir com as 

recomendações prescritas para a disciplina impostas pelos programas, num ano 

escolar. É comtemplado pelos objetivos anuais, a planificação global da matéria 

nos diferentes ciclos e com a distribuição das aulas e da matéria. 

Ainda sobre o plano anual, neste deve constar as “datas de controlo de 

rendimento e de outros pontos altos”, ou seja, planear as datas de avaliação 

práticas e/ou teóricos, como por exemplo: avaliações das unidades didáticas, o 

trabalho e teste teórico. (Bento, 2003). 

É importante referir que a EBSDD, que a concretização do programa 

nacional é feita no plano anual, elaborado pelo grupo disciplinar de EF, onde 

eram distribuídos por nível e ciclo de ensino. Plano este que incluía todas as 

modalidades e tempos que devem ser lecionadas e em cada período. Sendo da 

responsabilidade de cada professor a distribuição das aulas e matérias para a 

sua turma, ou seja, o estudante-estagiário apenas realizava esta tarefa do plano 

anual para a sua turma residente e partilhada.  

Também nesse documento constava o tema do trabalho teórico imposto 

pelo grupo disciplinar para cada ano escolar, sendo o tema do 12º ano 
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“Inatividade Física versos alunos ativos. Capacidade e motivação para o 

autotreino.”. 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO  

Apresentação 2    
 2 

Aptidão Física  13 Aptidão Física  12 Aptidão Física  
9 34 

Atletismo  técnica de corrida   

S. Comprimento 
8   

Corrida de velocidade/ 

Estafetas 
6 

14 

2 JDC -  Andebol / 

Basquetebol / Futsal / Voleibol  
18 2 JDC 17   

35 

Ginástica (Solo) 

Acrobática (pares, trios, 

quadras e pirâmides) 

6 

Ginástica (Solo) 

Acrobática (pares, trios, 

quadras e pirâmides) 

8 
 

 

14 

Trabalho Teórico 4 Teste  Teórico 4   8 

*Natação  
DespRaq. Ténis/ 

Badminton 
10 DespRaq. Ténis/ Badminton 8 

18 

Auto-Avaliação 1 Auto-Avaliação 1 Auto-Avaliação 1 3 

Corta mato 52UL Carnaval 52UL Semana da escola – 4 UL 
28UL 

24UL 

132UL 

128UL 

Tabela 5 - Distribuição das Unidades Temáticas 

 Na realização da distribuição de matérias para o planeamento do ano 

escola, foram tido em conta as condições espaciais e matérias disponíveis para 

a lecionação. No entanto, tal como já foi referido anteriormente, este 

planeamento (Anexo 1) não foi final, existindo sempre alterações, no decurso do 

ano, devido a fatores internos (trocas de espaço, atividades internas da 

escola,…) e externos [greves, feriado excecional de 12/05/2017 (Visita Papal)].  

 De seguida, surge o planeamento da unidade didática, o qual depende 

do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e aprendizagem, de princípios 

psicopedagógicos e didático-metodológicos, organizando e estruturando todo o 

processo pedagógico no desenvolvimento do aluno.  

 Nesta planificação são determinados os objetivos, segundo as linhas 

orientadoras do programa, estes que devem ser sempre adaptados à realidade 

da turma e dos alunos na matéria, definindo etapas claras e distintas para o 

processo de ensino-aprendizagem.  
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 A formulação das unidades temáticas no decurso deste estágio 

profissional seguiram as normas de Vickers (1990), utilizando o Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC). 

 Este modelo reflete um pensamento transdisciplinar, que identifica as 

habilidades e estratégias de uma modalidade, estruturando toda a matéria e 

conteúdos a lecionar com o objetivo de criar a melhor metodologia e estratégia 

para o ensino.  

O professor deverá convocar este modelo pois funciona como um guião 

para o ensino. O modelo encontra-se dividido em três fases basilares: análise, 

tomada de decisão e de aplicação. É também composto por oito módulos (os 

primeiros 3 correspondem à análise, dos módulos 4 a 7 é a tomada de decisão 

e por fim, no módulo 8, a aplicação.) 

A primeira fase, a análise, o professor deverá examinar as matérias do 

ensino (habilidades motoras, regras, …), às capacidades dos alunos (nível dos 

alunos) e às caraterísticas do envolvimento (recursos espaciais e materiais). Na 

fase seguinte, o professor deverá tomar decisões para favorecer o processo de 

ensino-aprendizagem do aluno, considerando a extensão e a sequência dos 

conteúdos da unidade temática (UT), os objetivos conforme o nível dos alunos, 

os critérios de avaliação e, por fim, as progressões pedagógicas a concretizar. 

Por último, a fase de aplicação, resulta das fases anteriores e na sua aplicação 

real na aula, considerando sempre a possibilidade de constrangimentos e 

reajustes no processo para o melhor desenvolvimento do aluno.  

Por último, e não menos importante, surge o plano de aula que 

representa a realização metodológica do ensino e o balanço das atividades 

concretas do professor e dos alunos, que provém dos planeamentos anteriores. 

No plano está presente a matéria a lecionar para aquela etapa da unidade 

temática, bem como os objetivos nas quatro categorias transdisciplinares 

(condição física e fisiologia, conceitos psicossociais, cultura desportiva e 

habilidades motoras) aclarados pela Vickers (1990) e as condições 

organizacionais, espaciais e materiais e as progressões pedagógicas do ensino.  
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Tal como afirma Bento (2003, p. 102) “Antes de entrar na aula o professor 

tem já um projecto da forma como ela deve decorrer, uma imagem estruturada, 

naturalmente, por decisões fundamentais.”. Ou seja, o plano de aula é um 

documento que estrutura o bom funcionamento da mesma e no qual está 

delineado todo um processo metodológico com base no conhecimento teórico 

do professor.  

Este projeto deve ser coerente, de fácil interpretação e mutável, servindo 

apenas como base de apoio para o professor.  

Numa fase inicial do estágio, senti alguma dificuldade na realização do 

plano de aula, sendo motivo de debate em todas as primeiras reuniões de núcleo 

de estágio. Existia sempre alguns erros na sua estruturação, tais como: na 

definição dos objetivos, no conteúdo que queríamos lecionar e na organização 

metodológica do exercício (número de alunos entre exercícios, organização 

espacial do mesmo, na definição dos critérios de êxito e palavras-chaves).  

 O autor (Bento, 2003, p. 101) afirma que as aulas devem estar muito bem 

preparadas e devem ser estimulantes para os alunos e para o desenvolvimento 

do mesmo, proporcionando horas felizes para o professor e alegria e satisfação 

renovadas na sua profissão. No final da aula de uma boa aula, pode sentir-se 

mas também satisfeito e feliz. Embora concorde com as palavras do autor, nas 

primeiras aulas, não me sentia bem comigo mesmo e ficava com a impressão 

que não proporciona uma boa aula aos alunos.  

Só mais tarde, e depois de muita intervenção e ajuda da PC é que 

consegui tornar-me mais eficaz e coerente na realização do plano, atribuindo 

maior importância à definição dos objetivos e definição dos critérios de êxito. E 

também, sentia-me mais realizado no final de cada aula. Logo foi muito 

importante a intervenção no planeamento de aula visto que ajudou-me a nível 

profissional e pessoal.  

Concluindo, posso afirmar que em concordância com as palavras de 

Bento (2003), que o planeamento é a componente mental de uma atividade 
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prática e representa uma ação de modelação e antecipação da realização do 

ensino. 

 

4.1.2. Dimensões do Ensino - Square One 
 

Neste ano de estágio, foi preponderante convocar as quatro categorias da 

didática (clima, disciplina, gestão e instrução) para desenvolver um bom 

processo de ensino-aprendizagem para os alunos. 

É muito importante um professor dominar estas categorias, 

principalmente, um estudante estagiário. Uma afirmação partilhada pela PC, que 

durante todo o ano letivo e nas diferentes reuniões de núcleo, invocou a  

importância das categorias para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. 

 

4.1.2.1. Clima - Daylight 
 

Para Mesquita e Graça (2009), este domínio é responsável pelo 

ambiente/envolvimento criado e vivenciado em todo o processo de ensino-

aprendizagem, e dirige-se para as interações e as expectativas dos alunos, 

transmitindo convicções positivas acerca da sua atitude e capacidades nas 

aulas.   

É objetivo do professor conseguir criar um bom clima de aula, propício a 

um ambiente favorável ao ensino, para isso, deve criar relações pessoais com 

todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, promovendo 

valores positivos como o respeito, interação, comunicação, afetividade e 

atenção. 

 Este domínio esteve presente no meu EP, esteve presente em todo o ano 

letivo, contudo existiu um maior cuidado na fase inicial do ano, visto que, tinha 

uma turma problemática a nível de atitudes e comportamento. Desta forma, 
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entrei com uma maior preocupação na forma como interagia com os alunos, 

tentando promover valores positivos. 

 

4.1.2.2. Disciplina – Trouble  
 

O domínio da disciplina é o controlo e a regulação de todo o processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, o professor deverá estar atento aos 

comportamentos positivos ou desviantes dos alunos no decurso da aula. 

Siedentop (1991) refere que a disciplina diz respeito à diferenciação entre 

comportamento apropriado e inapropriado, enumerando fases da aula em que 

existem maiores comportamentos inapropriados que são no início da aula, na 

transição entre exercícios e no final da aula. 

A disciplina foi, sem margem de dúvidas, o domínio que tive mais presente 

nas aulas durante o ano letivo. Gostaria de afirmar que durante o meu ano de 

estágio este domínio não foi o mais importante e presente nas aulas, mas não 

estaria de concordância com a realidade do meu estágio.  

  Para conseguir evitar problemas desviantes nas aulas, tive de 

desenvolver muitas formas de conseguir manter os alunos sob supervisão em 

todos os momentos da aula. Uma delas foi situar, no plano de aula, a minha 

colocação durante os exercícios e na explicação dos mesmos, mantendo sempre 

contato visual com todos os elementos da turma, evitando estar com alunos nas 

minhas costas. Outra alternativa, foi colocar-me mais próximo do grupo 

desordeiro, transmitindo um maior controlo visto que estão em constante 

observação. 

 

4.1.2.3. Gestão - Clocks 
 

 A gestão é o domínio da organização e coordenação de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, envolvendo todo o processo de planeamento, desde 

da distribuição de matérias até à tarefa de aprendizagem da aula.  
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 Embora seguidamente irei reforçar este domínio no caso mais específico 

da aula, todos os procedimentos para uma melhor gestão (organização dos 

exercícios e alunos, montagem e desmontagem dos exercícios, tempos de 

transição e espera) e aumentando o tempo de empenhamento motor do aluno.  

Inicialmente, gostaria de reforçar que a disciplina de Educação Física na 

EBSDD está melhor desenvolvida que noutras escolas, desde já, pelo nível de 

espaços e especialmente pelos tempos de aula, sendo dois blocos de 90 minutos 

por semana para o ensino secundário. 

Tal como Bento (2003) refere o tempo de aula deve ser rigorosamente 

cumprido e racionalmente utilizado, iniciando e terminando a aula à hora que 

está assinalada. Desta forma, os alunos vão ser educados a respeitar o tempo e 

o horário tanto das aulas como na sua vida futura. 

Em todas as minhas aulas chamava a atenção os alunos para a 

importância de chegar a horas à aula, convencendo-os que se chegassem a 

horas iriam ter mais tempo de jogo. Se a hora do início de aula não fosse 

cumprida seria reduzido o tempo de atraso ao tempo de jogo.  

Outra forma, que adotei para reduzir o número de atrasos foi no início da 

aula colocar exercícios com bola, mais aproximados ao jogo, para que motivasse 

os alunos para a chegada a horas à aula.  

Ainda sobre a gestão, na realização do plano de aula tinha em atenção a 

organização espacial dos exercícios e a sequência dos mesmos, evitando 

tempos “mortos” entre as tarefas. Com isto, quero dizer que tentava aproveitar 

todo o espaço disponível para a lecionação da aula e aproximava a organização 

espacial de ambas as tarefas, evitando tempos “mortos” e rentabilizando o tempo 

de empenhamento motor dos alunos.  

Por exemplo, se tivesse apenas um espaço disponível da divisão em três 

campos do pavilhão, aproveitava o espaço exterior às dimensões do terreno de 

jogo formal para realizar exercícios de condição física ou trabalho específico da 

modalidade. Ou então, organizava duas tarefas em sequência para o mesmo 
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espaço e aproveitando a organização da anterior, desta forma, conseguia poupar 

tempo na transição e organização da tarefa. 

“O último exercício consistia num circuito de 5 estações (4+1), sendo 

quatro estações específicas da ginástica, trabalhando roda, rolamentos 

encarpados, apoio facial invertido e elemento de flexibilidade, e uma estação de 

treino dos exercícios fitschool (agachamento com torção no TRX, agachamento 

e elevação da kettlebell e saltar à corda). 

Reflexão da aula nº 13 e 14 

 Bento (2003, p. 145) afirma que “… pertencem também o asseio e o 

arrumo no local da aula, a preparação, transporte e colocação atempadas dos 

materiais necessários”.   

 Existia uma grande preocupação da minha parte, em colocar todo o 

material necessário para a aula, chegando ao pavilhão sempre mais cedo do que 

o início da aula. Desta forma, sabia que à hora da aula tinha todo o material 

disponível para a sua lecionação.  

No plano de aula, também, atribuía papéis aos alunos dispensados 

(alunos que não realizavam a aula) para a montagem e desmontagem das 

tarefas de aprendizagem ou tarefas de controlo (árbitros, estatísticos) e 

arrumação do material no final da aula. Com isto, conseguia que os alunos que 

não realizavam a aula fizessem parte integrante da mesma, conseguindo assim 

transmitir-lhes algum conhecimento sobre as matérias.  

“Durante este exercício, recorri às alunas dispensadas para organizarem 

os campos de voleibol nos dois espaços, colocando os sinalizadores para os 

alunos identificarem a organização espacial do campo”. 

Reflexão da aula nº 43 e 44 

“… os alunos dispensados juntamente com o professor realizam a 

contagem de percursos dos alunos na realização do teste.” 

Reflexão da aula nº 19 e 20 
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Estes foram alguns dos procedimentos que tomei em relação ao domínio 

da gestão para conseguir alcançar todos os objetivos propostos aos alunos, pois 

consegui reduzir o meu tempo de gestão da aula e transformá-lo em tempo de 

empenhamento motor.  

 

4.1.2.4. Instrução – A message 
 

 O domínio da instrução representa toda a atividade relacionada com o ato 

de ensinar, sendo a comunicação muito importante para o desenvolvimento do 

processo de ensino aprendizagem. 

 Para Siedentop (1991) a instrução é um comportamento de ensino do 

reportório do professor para transmitir, aos alunos, a informação relacionada 

com os objetivos e os conteúdos de ensino.  

Citando Rosado e Mesquita (2009), “… a instrução ocupa um lugar nobre, 

ao referenciar-se à informação diretamente relacionada com os objetivos e a 

matéria de ensino.”   

A comunicação é essencial para uma instrução eficaz, sendo que está 

dividida em diversas funções: informação, controlo, motivação e expressão 

emocional.  

Na função da informação predomina a instrução para facilitar a 

aprendizagem, ou seja, a descrição das tarefas de aprendizagem. A função do 

controlo é relativa ao comportamento dos alunos, se estes se encontram atentos 

ou não enquanto está a ocorrer a instrução. A função da motivação é 

apresentada através dos objetivos que são planeados para cada uma das tarefas 

de aprendizagens. E por último, a função da expressão emocional, que comporta 

uma expressão de satisfação para com os alunos.  

Pode-se concluir que para uma boa instrução é necessário uma boa 

comunicação e transmissão de conhecimentos. Contudo, existem muitas 

barreiras na comunicação que podem por em causa a instrução do professor e 

a aprendizagem dos alunos.  
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Citando Rosado e Mesquita (2009, p. 71): “Entre essas barreiras contam-

se, por exemplo, a percepção selectiva (vemos e escutamos selectivamente com 

base nas nossas necessidades, motivos, etc.), a sobrecarga de informação (os 

alunos têm uma capacidade limitada de processar informações), a linguagem (as 

palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas) e o receio de 

comunicar (ansiedade dos alunos ou dos atletas, por exemplo).”  

Neste domínio fazem parte todos os comportamentos verbais ou não-

verbais que estão internamente ligados aos objetivos da aprendizagem, tais 

como, a exposição, explicação, demonstração, descrição e feedback. Nos 

comportamentos verbais deve ser dada atenção à paralinguagem (volume de 

voz, articulação, entoação e ressonância) e nos comportamentos não-verbais 

(contacto visual, expressões faiais, entusiasmo do professor). 

Contudo, a maior dificuldade que sentia na transmissão de conhecimentos 

era através de comportamentos verbais, particularmente, no volume da voz. 

Dificuldade que destaquei no meu PFI como uma das dificuldades que sentia e 

que teria de resolver, de modo, a que conseguisse realizar uma boa instrução.  

Para ultrapassar esta dificuldade estabeleci alguns exercícios para fazer 

em casa com o objetividade de melhorar a forma de apresentação da 

aprendizagem, especialmente, por ter uma turma que era conhecida por ser 

barulhenta e desinteressada da disciplina, o que tornava ainda mais difícil cativar 

os alunos. Um dos exercícios, era o planeamento da instrução, ou seja, no plano 

de aula colocar apenas palavras-chaves e frases pequenas para ser uma 

transmissão curta, simples e direta aos alunos, treinando a apresentação antes 

das tarefas de aprendizagem antes da aula. Esta solução foi encontrada com a 

ajuda da PC nas reuniões de núcleo, sendo um dos cuidados a possuir no plano 

de aula.  

Relativamente aos comportamentos não-verbais, penso que já detinha 

alguma destreza, sendo que não foi necessário ter cuidados. Contudo, poderia 

e deveria alterar alguns aspetos da comunicação, por exemplo, nas expressões 

faciais. Sendo que, inicialmente, era um professor expressivo em demasia para 

a turma, tal como a PC referiu nas primeiras reuniões de núcleo, Por esta razão, 
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tornei-me um professor mais sisudo e assertivo na transmissão de 

conhecimentos.  

Para Siedentop (1991), a instrução está referenciada em três momentos: 

antes da prática, durante a prática e após a prática.  

O momento antes da prática corresponde a apresentação de tarefas, a 

sua explicação e demonstração. 

 

4.1.3. Modelos de Ensino  
 

De acordo com Metzler (2011) os modelos de ensino tem como intuito 

conduzir o professor. Esta condução culmina na adoção de métodos, 

instrumentos e estratégias construídas para auxiliar o professor na execução da 

sua função.  

Os modelos conferem, portanto, a possibilidade de o professor 

encaminhar o seu processo de ensino-aprendizagem através de princípios 

racionalmente sustentados e orientado para práticas de ensino positivas.  

Os modelos influenciam a ação do professor, a sua ação, forma de agir, 

forma de expor os conteúdos, formas de avaliação, o relacionamento com os 

alunos, entre outros aspetos. 

Existem vários modelos de ensino que podem ser mais ou menos 

centrados no aluno. Cada um apresenta as suas vantagens e desvantagens de 

acordo com os objetivos do professor e as necessidades do próprio contexto. 

Desta forma, cabe ao docente avaliar a situação e selecionar o modelo que 

melhor se adequa a cada situação. 

Ao longo deste ano de estágio profissional não procurei aplicar os vários 

modelos de ensino. Procurei sim, dar resposta às necessidades da minha turma. 

Por este motivo, a minha ação debruçou-se maioritariamente em dois modelos 

de ensino: no Modelo de Instrução Direta (MID) e no Teaching Games for 

Understanding (TGFU). 
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O MID tem como objetivo exercer um controlo rígido sobre a turma. Este 

controlo tem como princípio regular as tarefas de aula a diversos níveis (como, 

o rendimento dos alunos, as rotinas e ações dos mesmos), para que haja uma 

gestão eficaz da aula, bem como a promoção de um tempo de empenhamento 

motor elevado. Assim, o Modelo de Instrução Direta “ (…) caracteriza-se por 

centrar no professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do 

processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem” (Mesquita & Graça, 

2011, p. 48).  

A monitorização elevada da prática assume um papel de destaque neste 

modelo para que sejam garantidas as condições essenciais para o 

desenvolvimento dos alunos num ambiente direcionado para a atividade motora 

e rendimento dos mesmos.  

No que diz respeito ao controlo das ações motoras dos alunos, este 

modelo exige uma avaliação e correção sistemática com referência aos objetivos 

estipulados (Mesquita & Graça, 2011). Este julgamento passa pela insistente 

emissão de feedback aos alunos, sendo porém privilegiados uma correção do 

tipo positiva e corretiva, como por exemplo a utilização de feedback do tipo 

prescritivo. 

Este modelo é vantajoso na aplicação de modalidades de cariz fechado, 

no entanto a sua rigidez e carência de dimensões criativas e de descoberta limita 

a sua aplicação em certos contextos. Tendo utilizado este modelo sobretudo na 

parte inicial das minhas aulas, durante o aquecimento e, especialmente, nas 

aulas de Ginástica de Solo ou Acrobática. 

Desta forma, conseguia que todos os alunos conseguissem realizar os 

exercícios propostos e evitava as situações de conversa e distração durante as 

aulas que têm especial foco no início das aulas. 

O TGFU pressupõe um modelo provido de autenticidade. O mesmo 

postula que o ensino da técnica deve estar subordinado ao ensino da tática e a 

partir desta ideia são estruturadas as estratégias e métodos inerentes a este 
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modelo de ensino. O modelo afirma que o aluno é “ (…) confrontado com a 

resolução de questões (o que fazer? Como fazer?) no sentido de conferir 

significado ao uso da técnica em função dos problemas táticos suscitados pelos 

constrangimentos do jogo” (Graça & Mesquita, 2011, p. 136). 

Desta forma, após uma análise inicial da turma, o professor seleciona a 

forma de jogo mais adequada aos alunos, tendo em conta o nível dos mesmos. 

A complexidade do jogo forma deu lugar à criação de formas de jogo modificadas 

com o intuito de proporcionar aos alunos aprendizagens possíveis e realistas. 

(Graça & Mesquita, 2015) expõem cinco princípios responsáveis pela gestão da 

complexidade do jogo: a amostragem, a modificação por representação (por 

exemplo, utilização de formas de jogo reduzidas), a modificação por exagero 

(manipulação de regras, do espaço, do tempo) e a adequação da complexidade 

tática do jogo. Portanto, este modelo apesar de manipular a dificuldade das 

tarefas de aula, visa proporcionar ao aluno uma opção referenciada ao jogo. 

O TGFU é um modelo vantajoso pois apresenta um caráter dinâmico e 

ajustável à realidade contextual, tendo utilizado em especial foco nas unidades 

temáticas coletivas através das formas parciais de jogo, nomeadamente, no 

basquetebol e voleibol.  

 

4.1.4. Feedback – Talk  
 

O Feedback é o comportamento do professor a uma ação motora de um 

ou mais alunos, com o intuito de a modificar tendo em conta um objetivo definido. 

“A sua pertinência reside na possibilidade de apoiar o praticante na realização 

das tarefas, a nível da interpretação propriocetiva dos movimentos executados 

e nos modelos de referência que lhe proporciona (…) ” (Lee et al., 1994, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2011, p. 86). 

Piéron e Delmelle (cit. por Rosado & Mesquita, 2011) sintetizaram numa 

sequência os comportamentos típicos de um professor no momento de emissão 

de feedback. Essa sequência é conhecida também por ciclo de feedback e reúne 
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as seguintes fases: observação e identificação do erro presente no desempenho 

do aluno; tomada de decisão, reação; emissão de feedback pedagógico; verificar 

se o comportamento motor do indivíduo sofreu alterações; possível ocorrência 

de novo feedback.  

Este ciclo de feedback resulta numa pequena conversa (Talk) com o(s) 

aluno(s) que irá de modificar a ação do mesmo que por sua vez, irá permitir uma 

evolução do aluno. O feedback não terá de ser obrigatoriamente através de fala, 

por vezes, apenas um olhar no momento certo poderá ser um feeback 

necessário para corrigir a ação do aluno. 

A primeira fase consiste na análise do movimento do aluno e diagnóstico. 

Neste momento é não só importante a deteção do erro, mas também a reflexão 

sobre a natureza do erro e as suas causas. A identificação incorreta ou a 

interpretação errada das respostas motoras dos alunos, podem induzir a 

correções duvidosas na fase de prescrição. A minha dificuldade nesta fase 

evidenciou-se na modalidade de ginástica acrobática. A complexidade das 

habilidades e o próprio domínio menos consistente dos conteúdos traduziu-se 

numa dificuldade acrescida na interpretação do erro. Essa dificuldade 

complicava a minha capacidade de corrigir o aluno e de ele próprio se 

consciencializar do movimento ideal. 

Relativamente à fase de tomada de decisão, consoante a situação tive de 

aprender a qual seria o melhor timing para intervir junto dos alunos. A emissão 

sistemática de feedback pode criar dependência, em contrapartida a não 

emissão de uma apreciação pode ser prejudicial para os alunos. A minha 

constante intervenção inicial, foi substituída por uma intervenção mais racional 

de feedback. Esta intervenção dependeu também do modelo de ensino vigente 

na sessão. Caso se tratasse do Modelo de Instrução Direta, a minha intervenção 

seria bastante mais insistente do que se optasse por um modelo mais aberto, 

onde daria mais autonomia para os alunos experimentarem e aprenderem 

através dos erros. A minha tomada de decisão não passou apenas pelo timing e 

frequência, mas também pela escolha do tipo de feedback que ira fornecer. O 

prescritivo e descritivo foram dois tipos de feedbacks mais utilizados por mim ao 
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longo das sessões. Confesso que apesar de reconhecer a importância 

pedagógica do feedback interrogativo, foi raro proceder à sua aplicação, uma 

vez que a turma residente não apresentava uma resposta positiva a este recurso. 

A emissão de feedback teve de ser trabalhada ao longo do ano de estágio 

profissional, no sentido de encurtar o meu discurso. Neste sentido, adotei por 

recorrer ao uso de palavras-chave. De acordo com (Rink, 2014) as palavras-

chave são expressões simples (ou simplesmente uma palavra), criadas para dar 

dicas de aprendizagem. Estas expressões permitiram o encurtamento do meu 

discurso, tendo influências positivas no que diz respeito à perceção dos alunos. 

A conclusão do ciclo de feedback nem sempre foi fácil de ser conseguida. 

O facto de a minha turma residente ser bastante numerosa aliada à minha 

experiência reduzida na profissão docente revelou-se no facto de nem sempre 

conseguir verificar se os alunos estavam a responder de acordo com as 

correções que lhes haviam sido feitas. Essa dificuldade foi sendo colmatada ao 

longo do ano, sendo porém uma tarefa árdua devido ao número de alunos. 

O feedback pode ser um meio importante para que o aluno atinja o desempenho 

pretendido pelo professor, daí que a reflexão deste instrumento deve ser alvo de 

reflexões cuidadas. 

 

4.1.5. Comparação entre as duas turmas - Don´t Panic 
 

 No meu EP para além da turma residente e uma turma partilhada noutro 

ciclo e nível de ensino, tive a sorte de partilhar outra turma com o restante núcleo 

de estágio, sendo que esta turma também era do 12º ano. A PC informou-nos 

que podíamos partilhar esta turma, sendo lecionado um período para cada um 

dos membros do núcleo e o último pela professora.  

 A professora cooperante achou que seria benéfico para os estudantes 

estagiários a lecionação nesta turma, por ser oposta das turmas residentes que 

cada estagiário tinha. Isto porque a turma era muito boa nos níveis de 

aproveitamento e rendimento, também, era uma turma muito motivada para as 
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aulas de Educação Física, existindo muitos alunos que praticavam desporto e 

muitas horas semanais. 

 No segundo período teria de lecionar a duas turmas do 12º ano, mas não 

entrei em pânico. Inicialmente, estava receoso até porque não sabia como a 

turma iria responder à troca de professor do primeiro para o segundo período. 

Contudo, esta turma era muito acessível e já estava muito habituada a ter 

professores estagiários o que facilitou o processo. 

Esta experiência teve muito valor positivo para a minha formação pois, 

relembrou-me que estamos a trabalhar com pessoas, alunos, seres individuais 

distintos todos entre si. Com isto, quero afirmar que teria de adaptar a minha 

personalidade e a forma como geria todos os domínios de ensino. 

Também, foi possível perceber a diferença enorme que pode existir dentro 

do mesmo nível de ensino, quer fosse a nível de rendimento e aproveitamento. 

Enquanto na turma residente teria de explicar mais que uma vez a tarefa de 

aprendizagem ou a sua organização, nesta turma bastava explicar uma vez que 

os alunos colocavam-se rapidamente na situação.  

Esta dualidade das turmas foi muito positiva para a minha formação 

enquanto estudante-estagiário, principalmente, porque veio numa altura em que 

precisava de um pouco mais de motivação para lecionar, visto que, a minha 

turma residente estava a desanimar-me pois, não me sentia ouvido ou 

valorizado. Enquanto, na turma partilhada sentia que conseguia captar a atenção 

dos alunos, motivá-los para a prática.  

 

4.1.4. A Avaliação - Kaleidoscope 
 

Rosado et al. (2002) descrevem a avaliação como um instinto de 

processamento de informação humano, uma vez que recolhemos 

constantemente informações do meio, valorizámo-las e decidimos de acordo 

com elas. Porém, a avaliação educacional não exclui a sua faceta intuitiva, 

porém é um processo planeado e sistemático (Rosado et al., 2002). 
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De acordo com Bento (2003) a reflexão posterior à aula, o controlo e 

análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, constituem um 

domínio no qual se passa em revista a sua planificação e realização. Para o autor 

a avaliação do ensino revela o sucesso/insucesso da concretização dos 

objetivos propostos na planificação inicial. Nesse sentido, a avaliação pretende 

não só avaliar as aprendizagens dos discentes, como também pode ser um 

preditor de êxito/fracasso no que diz respeito aos métodos de ensino utilizados 

pelo docente. Logo, a avaliação deve ser vista como promotora de 

desenvolvimento pessoal e profissional e não como forma de exclusão. 

A avaliação pode ter diferentes objetivos (Rink, 1993) informar os alunos 

do seu progresso, realizar um julgamento sobre a eficiência do ensino, para 

informar o professor sobre o desempenho dos alunos relativamente aos 

objetivos propostos e se necessário ajustar a sua intervenção, para avaliar o 

curriculum, para a construção de grupos de trabalho adequados. 

Assim, dependendo da situação ou do objetivo existem diversas 

modalidades de avaliação. Entre as quais encontram-se a Avaliação 

Diagnóstica, a Avaliação Formativa e a Avaliação Sumativa. 

 

Avaliação Diagnóstica 

 

A Avaliação Diagnóstica informa o professor sobre o estado inicial de um 

aluno relativamente a uma matéria de ensino. Ao reconhecer as capacidades 

dos alunos para determinada modalidade, o professor consegue planear o 

ensino (a extensão e sequência da matéria, os métodos apropriados, entre 

outras). É, portanto, a avaliação dos pré-requisitos que vão servir de base para 

a tomada de decisões posteriores (Rosado et al., 2002). 

Por se tratar precisamente da avaliação do estado inicial da turma, senti 

a dificuldade de selecionar os itens que deveria avaliar para cada modalidade. 

Uma vez que não sabia qual o nível dos alunos em cada modalidade antes de 
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realizar a avaliação diagnóstica necessitei de construir instrumentos de cariz 

mais generalistas que me possibilitassem perceber as capacidades da turma.  

Porém, na tentativa de criar instrumentos generalistas deparei-me com 

instrumentos demasiado extensos. O elevado número de itens de avaliação que 

constavam nos instrumentos impossibilitavam uma avaliação consistente e 

eficaz. Assim, os instrumentos foram repensados de forma a facilitar este 

momento. 

O próprio conhecimento da turma, que foi crescendo ao longo do ano, 

permitiu-me melhorar a construção dos instrumentos de avaliação. O 

conhecimento do potencial motor dos alunos foi uma grande ajuda para esta 

tarefa.  

Outra estratégia utilizada na Avaliação Diagnóstica foi avaliar somente os 

alunos numa escala de 1 a 3 (1- Não Realiza; 2- Realiza com Dificuldade; 

Realiza). 

Todo este processo de otimização do momento de diagnóstico foram 

fulcrais para conhecer o nível de desempenho dos alunos nas várias 

modalidades e posteriormente adequar as UT às características dos mesmos. 

 

Avaliação Formativa 

 

A Avaliação Formativa tem como finalidade regular o processo de ensino-

aprendizagem, identificando as lacunas na aprendizagem dos discentes ou 

técnicas de ensino desajustadas ao contexto (Rosado et al, 2002). É uma 

espécie de feedback que o professor e o aluno recebem acerca da sua posição 

num determinado momento de ensino. Esta avaliação pode assumir uma via 

formal ou informal dependendo da forma como são recolhidos e analisados os 

dados. 

Utilizei este tipo de avaliação essencialmente na UT de aptidão física. 

Uma vez que a UT estava distribuída por várias aulas ao longo dos três períodos, 
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esta avaliação permitiu-me aferir se os alunos estavam a conseguir cumprir os 

objetivos traçados. Para além disso, fui capaz de adequar as situações de 

aprendizagem em função dos dados que ia recolhendo. No entanto, esta 

avaliação nem sempre se concretizou na sua plenitude, uma vez que as 

condições (espaciais, materiais e organizacionais) nem sempre permitiram a 

apreciação de todas as tarefas (Anexo 2).  

Também o próprio momento de avaliação sumativa, em determinados 

casos, acabou por se manifestar numa avaliação formativa posteriormente. Por 

exemplo, o facto de ter lecionado e avaliado a turma na modalidade de voleibol 

no primeiro período letivo, permitiu-me recolher dados e estruturar melhor as 

aulas para o segundo período letivo, onde voltei a lecionar a mesma modalidade. 

A avaliação formativa revelou, por isso, ser importante na verificação da 

adequação da matéria à turma e na tomada de decisões de ajustamento da 

turma. 

 

Avaliação Sumativa 

 

Por último, a Avaliação Sumativa é “ (…) a modalidade de avaliação que 

melhor possibilita uma decisão relativamente à progressão ou retenção do aluno, 

pois compara resultados globais, permitindo verificar a progressão face a um 

conjunto lato de objetivos previamente definidos.” (Rosado et al., 2002, p. 68). A 

Avaliação Sumativa faz um balanço entre os objetivos inicias e as aquisições 

finais atribuindo uma nota em conformidade com os objetivos. Geralmente 

acontece no final das unidades temáticas, mas não necessariamente havendo a 

possibilidade de se avaliar sumativamente após terminar um assunto a dada 

altura de uma matéria de ensino. Esta apreciação traduz-se geralmente sob a 

forma de classificação numérica. 

Atribuir uma nota foi uma das minhas principais preocupações ao longo do ano 

por ser uma tarefa de bastante responsabilidade.  
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Para me facilitar esta tarefa optei realizar preferencialmente uma avaliação do 

tipo criterial, sem nunca descartar completamente a avaliação normativa.  

A avaliação criterial permite um julgamento referenciado a um conjunto de 

critérios estabelecidos pelo professor. Esta avaliação torna-se mais justa e 

mais viável do que a avaliação normativa. 

A avaliação normativa rege-se pela comparação de um aluno com os restantes 

colegas da turma.  

Apesar da minha preferência se direcionar fundamentalmente para uma 

avaliação do tipo criterial, julgo que a adoção de uma metodologia mista pode 

ser a base para uma avaliação ainda mais justa e correta. 

Senti especial dificuldade em avaliar sumativamente a turma residente na 

modalidade de ginástica acrobática, uma vez que o meu domínio sobre os 

conteúdos da modalidade não era tão aprofundado. Para combater, em certa 

parte, esta dificuldade optei por recorrer à recolha de imagem. A filmagem 

permitiu uma análise das ações dos alunos de forma mais minuciosa. O 

tratamento dos dados resultou em apreciações mais rigorosas e justas. 

 

4.2 Participação na escola e relações com a comunidade 
 

4.2.1 A colaboração nas atividades da escola e agrupamento de 

Recrutamento de Educação Física 
 

4.2.1.1 Corta-Mato (23/11/2016)  - Speed of Sound  

 

 A escola a toda a velocidade no dia, do Corta-Mato escolar.  

A escola parou para que todos os alunos pudessem participar nesta 

atividade desenvolvida pelo grupo disciplinar com o intuito de ter alunos capazes 

de representar a escola nas seguintes prova de corta-mato (concelhio, distrital e 

nacional). 
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Neste dia, o grupo disciplinar definiu postos para cada professor para uma 

melhor gestão e organização dos recursos para que a atividade decorresse sem 

problemas. O núcleo de estágio ficou com a controlar as chegadas à meta, 

evitando assim ultrapassagens já tardias. 

“Já tinha participado nesta atividade mas apenas como aluno. Contudo 

nunca me interrogado com a gestão e organização que se deve ter em conta 

para o melhor proveito desta prova.” 

“Esta atividade ajudou-me a aproximar do grupo disciplinar, visto que, 

existiu uma interação com todos os professores do grupo, mesmo com aqueles 

que não tinha trocado qualquer impressão.” 

“O grupo disciplinar ficou muito satisfeito com a prestação desta atividade, 

tanto ao número de participantes como ao rendimento dos alunos, visto que, foi 

possível colocar um elevado número de alunos no corta-mato do concelhio.” 

Com esta atividade penso que o grupo disciplinar percebeu que o 

interesse e a disponibilidade do núcleo de estágio era muito grande para 

participar e/ou organizar em atividades escolares.  

Particularmente em relação aos alunos do 12º C, fiquei algo dececionado 

pelo número de participantes na prova, apenas um aluno participou. Esperava 

que existisse mais inscrições de alunos desta turma, até por algumas conversas 

que tinha ouvido em aulas anteriores.  

Em suma, esta atividade foi a primeira experiência de todos os eventos 

que se seguiam no plano anual de atividades concebido pelo grupo disciplinar. 

Como primeira atividade escolar avalio como positiva a experiência, 

principalmente pela dinâmica que tive de ter para motivar os alunos para a 

prática, a gestão e organização da prova, ficando apenas aquém o número de 

alunos a representar o 12º C. 
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4.2.1.2 Open-Day   -  Amazing Day  
 

O “Open-Day”, foi uma atividade que me deu mais gosto de participar, 

desde logo, porque fiquei responsável pela elaboração do cartaz. Este evento 

relaciona os principais elementos do que as atividades do grupo de educação 

física devem incluir (comunidade escolar, escola e atividade física). 

No cartaz pode-se verificar a existência de triângulos (espaço mais 

escuro) que representa a comunidade escolar, escola e atividade física, e ainda, 

umas setas (espaço branco) direcionadas que levam o leitor a uma ideia do 

movimento que é o esperado nesta atividade. Também, estão incluídos as 

modalidades que os grupos irão participar e ainda os patrocinadores do evento.  

A atividade foi desenvolvida pelo grupo disciplinar com o intuito de 

informar toda a comunidade escolar sobre a inatividade física, promovendo com 

eventos desportivos (basquetebol 3x3, futvolei, cycling, fit training, zumba e 

orientação) à prática desportiva, conferências e ainda um manual de boas 

práticas. 

Para este dia ter o impacto desejado foi pedido aos alunos para 

convidarem os seus familiares, sendo obrigatório na constituição de uma equipa 

pelo menos um familiar maior de idade. Esta obrigatoriedade foi crucial para que 

um dos objetivos deste evento fosse conseguido que era a comunidade escolar, 

ou seja, captar o máximo de pessoas (alunos e familiares). 

No dia do evento fiquei destacado para com a estação do Fit Training, 

onde existia um conjunto de exercícios que despertavam ao interesse de cada 

um, sendo eles com materiais de treino ou apenas com o peso do próprio corpo 

(bodyweight). 

“Tentei ao máximo conseguir motivar os participantes para realizar os 

diferentes exercícios, fossem eles com material ou não. Ainda esclarecia os 

participantes, que por vezes tinham alguma dificuldade na realização do 

exercício ou gostavam de saber exercícios para exercitar em casa.” 
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“Nesta atividade a minha participação foi muito ativa, desde de elaborar o 

cartaz, construir os dorsais para cada participante, colocar as estações nos 

locais e o material necessário para cada uma, comandar uma estação. Atuei de 

diferentes formas para que esta atividade desenrolasse da melhor forma 

possível.” 

O grupo disciplinar ficou muito agradado com esta atividade, desde do 

número de participantes ao número de apoios que conseguiu por todos os 

patrocínios e das atividades lúdicas e desportivas que conseguiu desenvolver 

para demonstrar a todos os participantes o que pode ser feito para combater a 

inatividade física e também nas atividades que se realizam na escola, por 

exemplo: com a atuação de um grupo de alunos com um esquema de ginástica 

acrobática. 

Inicialmente pensava que iria existir poucos participantes, tanto a nível 

escolar como da turma do 12º C mas, felizmente, no dia tudo foi diferente. A 

atividade teve um elevado número de participantes, conseguindo reunir alunos, 

ex-alunos, familiares, docentes e não docentes. E particularmente, na turma do 

12º C, esteve bem representada com alguns alunos, embora poderiam ter sido 

mais. 

“Fiquei muito surpreso com a elevada participação que existiu para esta 

atividade, visto que, nas aulas os alunos não demonstraram interesse pela 

atividade. Mas no dia foi diferente e a minha turma esteve bem representada, se 

bem que poderia ter mais elementos. Mais surpreso fiquei com a participação de 

docentes e não docentes, que estavam muito interessados e motivados para 

esta atividade, apoiando ao máximo o evento e os objetivos do mesmo.” 

 Em suma, esta atividade teve uma enorme afluência e penso que agradou 

todos os participantes devido ao elevado número nas estações desportivas. Esta 

atividade teve apenas duas dificuldades, o número de pessoas no colóquio e os 

participantes nos eventos desportivos que compareçam terem um passado com 

a prática desportiva. O grupo disciplinar gostaria de ter motivado mais pessoas 

que não estivessem tão ligados à prática desportiva. Pessoalmente, eu fiquei 

muito realizado por participar nesta atividade, começando pelos objetivos que 
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tinham estabelecidos e pelo gozo que me deu no dia, de ver todo o tipo de 

pessoas a praticar desporto, gostando mais ou menos da estação os 

participantes deram o seu máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3 Campeonato Nacional de Juvenis do DE - Birds 
 

Uma experiência única que tive o gozo de participar no projeto do DE, 

embora não estivesse relacionado diretamente com o meu EP, contribuiu para 

uma grande aprendizagem e conhecimento sobre esta área.  

 Fui informado que o Campeonato Nacional de Juvenis do Desporto 

Escolar (CNJDE) seria realizado em Gondomar e que procuravam voluntários-

estagiários para a data de realização das provas, sendo o requisito mínimo um 

curso superior. Decidi concorrer às vagas que tinham disponíveis e fui um dos 

eleitos a participar nesta etapa final do DE no escalão de juvenis.  

 Os voluntários-estagiários seriam os principais responsáveis por tomar 

conta de uma escola e de todos os intervenientes (professores, jogadores e 

árbitros) que iria hospedar para a realização das provas. Em cada uma destas 

escolas estariam presentes, no mínimo, dois voluntários, sendo um de cada 

género. Desta forma, era possível intervir na ala masculina como na ala feminina.  

 A escola que ficou à responsabilidade e da minha colega, foi a escola 

básica Prof. Óscar Lopes, escola esta que é a escola sede do agrupamento de 

seu nome. Apesar desta escola, ser uma escola do programa Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) fomos muito bem recebidos pelos 

Figura 2 - Open-Day 
Figura 3 - Cartaz Open-Day 

Open-Day 1 
Cartaz do Open-Day 2  
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diretores e funcionários, sendo facultado total acompanhamento dos mesmos 

durante todos os dias do funcionamento deste campeonato.  

Nesta escola, ficaram hospedados todos os intervenientes da modalidade 

de Voleibol, visto que, era a que estava mais próxima do local de competição, 

Centro de Desporto e Congressos. 

 Também, era da responsabilidade de cada voluntariado-estagiário 

cumprir a organização espacial e material definido para a escola, ou seja, a 

entrega de camas, a entrega dos lances, a recolha das camas, etc. Realizar um 

recolher obrigatório para que todos os alunos e professores pudessem 

descansar para o dia seguinte. E ainda, teria de cumprir os horários estipulados 

para cada dia do campeonato, permitindo a realização dos jogos à hora 

programada e total interação entre todos os intervenientes e modalidades. 

 Ainda nesta atividade, tive o prazer de integrar a cerimónia de abertura na 

qual tive de realizar um desfile com umas asas (birds) perante toda a 

comunidade escolar presente no pavilhão.  

 Considero que a participação nesta atividade foi uma experiência única, 

na qual consegui compreender toda a estrutura que está por detrás do desporto 

escolar, conhecendo alguns dos principais responsáveis pela sua organização e 

dinamização.  

 

Logo do CNJDE 2 

 

 

 

Figura 4 - Pav. Voleibol CNJDE 1 – Pav. Voleibol 
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4.2.2 A colaboração nas reuniões da escola  
 

O papel de um professor na escola, não se centra apenas na lecionação 

de aulas, este está integrado na organização da escola, na qual, deve colaborar 

de forma ativa, participando nas atividades e estando presente nas reuniões às 

quais o professor está convocado, tendo em prol o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos.  

Considero que é muito importante para um estudante-estagiário participar 

nestas reuniões pois, percebe como está sujeita a organização escolar e as 

regras que ela obedece. Apesar de ser como um mero observador, a presença 

leva a que o formando desenvolva as competências, na sua totalidade, da 

profissão do professor.  

 

4.2.2.1 Reuniões de Departamento 
 

Durante o ano letivo, estive presente em várias reuniões do departamento 

de Expressões, no qual se encontra a disciplina de Educação Física.  

 Estas reuniões têm o objetivo de organizar e calendarizar todo o PAA do 

departamento proposto para desenvolver na escola, e também ser avisado, 

sobre o restante plano de outros departamentos, assim como, datas importantes 

durante o ano letivo, tais como: testes comuns a Português e Matemática. 

Também, nestas reuniões é calendarizado as próximas reuniões de 

departamento, coordenação de ciclos profissionais e as de concelho de turma.    

 É da responsabilidade deste departamento aprovar a programação 

trimestral e anual que é realizado por cada grupo disciplinar, que deve respeitar 

os seguintes itens: sequência; objetivos; conteúdos; competências; atividades; 

avaliação e calendarização. 

 O departamento de expressões da EBSDD têm definido uma grelha de 

critérios de avaliação geral para todos os ciclos de ensino, existem dois domínios 

avaliativos para cada um dos ciclos: “Saber-Fazer” e “Saber-Ser”. 
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 Particularmente, no ensino secundário a percentagem de “Saber-Fazer” é 

de 85% da nota final e o “Saber-Ser” representa 15% da nota. Sendo que a nota 

do “saber-fazer” está dividida em 20% em componente escrita (trabalho teórico 

e teste teórico) e a componente prática é apenas de 65% do total de 85%. O 

“saber-ser” divide-se na avaliação de cinco pontos de atitudes e valores: a 

responsabilidade; empenho; autonomia; atitude crítica e relações interpessoais. 

 

4.2.2.2 Reuniões de Grupo Disciplinar 

 

As reuniões de grupo disciplinar (GD) tem como objetivo discutir o PAA 

da disciplina, os recursos materiais e espaciais, as matérias e o número destas 

a ser lecionado em cada ciclo e nível de ensino. 

“O grupo disciplinar foi informado que recebeu a carta da reclamação, por 

parte da empresa que realizou a reconstrução das infraestruturas, a informar que 

o campo exterior não tinha qualquer problema na sua organização. Logo, o 

espaço exterior está disponível para a prática.” 

Reflexão da 1ª Reunião do DG 

Este foi um dos assuntos tratados no seguimento na primeira reunião, 

como tal um tratamento dos recursos espaciais, devido a esta problemática e de 

forma a manter a opinião que o campo exterior, particularmente a pista de 

atletismo, não estava em condições de ser utilizada. Tendo sido determinado 

que a utilização da pista estaria interdita pois, colocava em risco a segurança 

dos alunos. 

 Numa segunda reunião, existiu um debate interessante de opiniões sobre 

o número de matérias e as matérias planeadas para cada um dos ciclos e níveis 

de ensino. Levantou-se a questão durante a reunião se deveriam manter as 

matérias distribuídas pelos níveis de ensino ou propor uma matéria a ser 

lecionada por nível de ensino. De uma forma hipotética, imagine-se a matéria de 

Andebol com um total de 45 tempos para lecionar durante o 3º ciclo. A questão 
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levantada era, devia-se manter os tempos distribuídos pelos 3 níveis de ensino 

ou se deveria ser concentrada apenas num nível de ensino. 

 “Nesta reunião existiu um debate de conceções interessante sobre a 

metodologia do ensino, se as matérias deveriam ser lecionadas de uma forma 

concentrada ou distribuída.” 

Reflexão da 2ª Reunião do GD  

 Foi interessante, identificar as diferentes conceções que cada professor 

tem sobre o ensino e sobre a metodologia a utilizar, existindo professores a 

defender os tipos de distribuição das matérias.  

 Os professores que afirmavam que as matérias deveriam ser distribuídas 

defendiam-se com razões como a motivação, rendimento dos alunos. 

A razão da motivação era de que os alunos estariam mais motivados para 

as aulas, visto que, não seria sempre a mesma matéria a ser lecionada. 

Enquanto os restantes professores contrapuseram com o ideal que o professor 

deve motivar os seus alunos de aula para aula, de tarefa para tarefa, ou seja, os 

alunos não entrariam desmotivados se existisse um novo obstáculo/desafio, 

ficando à responsabilidade do professor ser criativo e motivar os alunos. 

O rendimento dos alunos, para os professores que defendiam que a 

matéria deveria ser distribuída era colocado em causa quando era realizado uma 

metodologia concentrada pois, o aluno ficaria prejudicado por ter maior 

dificuldade na matéria lecionada. Contudo, através da distribuição de 

concentrada, o aluno estaria sujeito a uma aprendizagem mais rica e duradoura 

o que iria originar uma maior evolução do seu desempenho e um maior 

conhecimento da matéria de ensino.  

Tal como afirma Schön (1987), as aprendizagens mais ricas e duradouras 

são representas por experiências concretas que implicam o envolvimento dos 

formandos em contextos e atividades reiais. 

Na minha opinião, penso que existira mais vantagem para os alunos na 

distribuição concentrada das matérias apesar de reconhecer algumas 
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dificuldades nesta metodologia. Contudo, nenhuma é inteiramente verdade que 

irá evoluir o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem, dependendo 

sempre dos objetivos, das tarefas de aprendizagem e do TEM propostos pelo 

professor. Quanto maior e mais rica a aprendizagem do aluno maior será o 

conhecimento desportivo de cada um em cada matéria o que pode originar uma 

melhoria na massa adepta no mundo do desporto.  

 

4.3 O estágio e o desenvolvimento profissional – A whisper 
 

Pode-se afirmar que o desenvolvimento profissional engloba as atividades 

e vivências que contribuem para a construção da competência profissional, 

sendo um processo contínuo que se inicia no estágio profissional. 

O EP permite ao estudante-estagiário assumir um papel ativo de mostrar 

as suas capacidades e potencialidades, de forma, a conseguir promover o seu 

desenvolvimento profissional. 

Neste processo de estágio, a investigação/reflexão/ação sempre 

estiveram presentes na prática, com o intuito de desenvolver as competências 

de um bom professor. Sendo que o poder da reflexão foi crucial para o meu 

desenvolvimento enquanto professor pois, ajudou-me a legitimar novas e 

diferentes soluções para as problemáticas que surgiram durante o ano letivo. 

Também, foi muito importante a partilha de conhecimentos, conselhos e 

dúvidas com aqueles que me acompanharam de forma direta ou indireta. A ajuda 

de cada um deles, orientadora da FADEUP, a professora cooperante, núcleo de 

estágio, o grupo de disciplina e outros estudantes-estagiários. Através da partilha 

de experiências, conhecimentos e saberes possibilitou para executar novas 

habilidades e estratégias de ensino. 

Por esta razão, considero que foi muito importante as reuniões de núcleo 

de estágio porque serviram como um momento de partilha e de crítica que fez 

destacar a importância de competências da profissão como o trabalho em equipa 

e reflexão. 
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Ao longo do ano, no nível de realização de ensino consegui relacionar-me 

como todas as competências de um professor, estando envolvido nas tarefas 

promovidas pela escola, no envolvimento escolar, nas tarefas didáticas de 

ensino e ainda no desporto escolar. Considero que a minha envolvência em 

todas estas vertentes foi muito positiva para o meu desenvolvimento como 

profissional, melhorando a minha forma de trabalhar em equipa e comunicar. 

A nível pessoal considero que o estágio profissional tornou-me ainda mais 

responsável e paciente, tendo sido um ano muito complicado no qual estas duas 

qualidades foram essenciais para o meu desempenho e evolução como futuro 

professor. Também, aprimorei as capacidades de me exprimir, e convocar e 

interligar conhecimentos.  

Relativamente à disciplina, foi gratificante perceber o valor que a disciplina 

tinha para os professores do grupo disciplinar e, particularmente, para a 

professora cooperante que nos motivou e moldou a forma como devemos 

justificar a EF. Contudo, é importante salientar que esta é uma realidade 

particular, que noutros contextos poderá não existir um valor pedagógico da 

disciplina.  

Ser professor, vai para além de lecionar uma disciplina, este deve 

contribuir para o sucesso educativo, convivendo e interagindo com todos os 

agentes escolares e de comunidade. 

Esta ideia já a levara comigo antes de entrar neste mestrado, mas depois 

deste longo ano de estágio, compreendo ainda mais a sua importância e a forma 

como um professor motiva a evolução do aluno, não apenas na disciplina, mas 

como um ser. Finalizando, a riqueza e significado do meu estágio profissional foi 

determinante para a construção da minha identidade profissional. 
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5 A Perceção das Relações de um Grupo 

através da Aplicação de um Teste 

Sociométrico – The Scientist  
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5.1 Resumo 

 

 

O Teste Sociométrico e de Perceção Sociométrica são uma ferramenta muito 

simples que permite identificar as relações de um grupo num determinado 

momento. O principal objetivo na realização deste teste foi conhecer e aplicar o 

teste sociométrico e de perceção sociométrica, enquanto ferramenta de 

informação pedagógica. A aplicação do teste decorreu em dois momentos 

distintos, em que os alnos responderam a dois questionários (teste sociométrico 

e de teste de perceção sociométrica). Para a análise dos resultados, recorreu-

se à matriz sociométrica e ao sociograma em círculo. Os resultados transmitidos 

pela matriz sociométrica e pelo sociograma do grupo permitem identificar qual a 

posição sociométrica do aluno, e os alunos com quem mantêm um 

relacionamento e se essa relação é recíproca. Também permitem compreender 

se dentro da turma existem pequenos grupos ou se existe uma interação perfeita, 

e ainda, se as aplicações forem realizadas em momentos distintos, pode-se 

perceber de que maneira a estrutura do grupo, a posição sociométrica e as 

relações pessoas têm evoluído. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: TESTE SOCIOMÉTRICO E DE PERCEÇÃO 

SOCIOMÉTRICA; SOCIOGRAMA EM CÍRCULO; 
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5.2 Abstract 
 

 

The Sociometric and Sociometric Perception Test is a very simple tool that allows 

identifying the relationships of a group at a given moment. The main objective in 

this test was to know and apply the sociometric and sociometric perception test, 

as a pedagogical information tool. The application of the test took place in two 

distinct moments, in which the alnos answered two questionnaires (sociometric 

test and sociometric perception test). For the analysis of the results, we used the 

sociometric matrix and the circle sociogram. The results transmitted by the 

sociometric matrix and the sociogram of the group allow to identify the 

sociometric position of the student, and the students with whom they have a 

relationship and if this relationship is reciprocal. They also allow us to understand 

if there are small groups within the group or if there is a perfect interaction, and if 

the applications are carried out at different moments, one can see how the group 

structure, sociometric position and people relations have evolved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-Words: SOCIOMETRIC TEST AND SOCIOMETRIC PERCEPTION; 

SOCIOGRAM IN CIRCLE; 
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5.3 O porquê da Sociometria 
 

A realização deste estudo surgiu prende-se com a necessidade de 

estabelecer novas ferramentas que serão úteis enquanto futuro professor, visto 

que é um estudo que permite identificar e perceber as relações que existem 

dentro de um grupo/turma, algo extremamente essencial no meu EP. 

A minha preocupação com a vivência e dinâmica do grupo ultrapassa a 

abordagem pedagógico – didática em sentido restrito, envolvendo questões que 

não dependem diretamente das decisões do professor e relação ao ensino. 

Contudo, considero que com este estudo consigo estar mais alerta em relação 

às questões das interações dos alunos, e poderei contribuir para a dinâmica na 

turma, o que beneficiará o clima e a gestão de aprendizagem. 

A ideia de realizar este estudo surgiu, nomeadamente por causa da minha 

turma residente, devido a que era possível identificar que não existia uma 

harmonia dentro da turma, sendo facilmente identificável diversos grupos. 

Também, me iria ajudar a identificar os alunos mais aceites e rejeitados pela 

turma, o que me permitia preparar a aula consoante esses resultados.  

A professora cooperante considerou este estudo muito relevante pois, 

com toda a sua experiência, e tendo sempre acompanhado as turmas esta 

facilmente identificava os grupos que existiam e relações entre os alunos. 

Contudo, eu como professor estagiário tendo menos experiência e não o mesmo 

conhecimento que a professora sobre a turma, pelo que levaria mais tempo a 

reconhecer as relações dentro da turma e entre os alunos. Com a realização 

deste estudo tornou-se mais fácil esse processo.  

Decidi realizar o estudo na turma partilhada do 12º ano, para conseguir 

identificar as relações e grupos existentes na turma, apesar que esta turma não 

apresentava dificuldades em trabalhar em conjunto, nem uma má harmonia entre 

si. E também, desta forma, conseguia ter dados de comparação entre turmas, 

apesar de não poderem ser comparáveis entre si.  
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5.4 Enquadramento Teórico 

 

Este estudo centra-se no estudo das relações entre pessoas num 

determinado grupo, neste caso, será estudar as relações entre os alunos da 

turma. Para Postic (1984) as relações sociais introduzidas pelo ato educativo 

permitem ao indivíduo, seja ele criança, adolescente ou adulto, se descobrir, 

evoluir e estruturar. Também defende a relação educativa, na qual, existe uma 

relação com o educador e o educando com o objetivo de atingir ideias educativos 

de uma determinada instituição. 

Quando pensamos num grupo temos a ideia de que as pessoas que o 

compõem tem algo em comum e constituem num conjunto, ou seja, irá existir 

muitos conceções, opiniões ou gostos semelhantes mas, isto não é 

necessariamente verdade. Quando aconteça uma destas situações, existem 

forças e interações que se estabelecem com o intuito de encontrar um apoio 

dentro do grupo, alguém que partilhe da mesma opinião, acabando-se por se 

afastar de uns e aproximar-se mais de outros. Desta forma, criam-se diferentes 

subgrupos dentro de um grupo, e através deste estudo é possível identificar as 

relações dentro do grupo/turma e consequentemente os subgrupos. 

Para Bastin (1980) nas escolas os grupos formados são dos que 

apresentam maior estabilidade e as transformações que ocorrem, tendem a não 

alterar as suas caraterísticas fundamentais. Desta forma, o autor afirma que faz 

todo o sentido realizar o teste sociométrico em meio escolar como uma forma de 

analisar um momento preciso da complexidade que caracteriza a vida em grupo, 

ou como neste estudo, a turma. 

Segundo Postic (1984) o grupo-turma pode caraterizar-se como um grupo 

de interação direta, no qual os membros têm uma influência uns sobre os outros 

quer nas ações que tomam ou às normas que têm de respeitar. Um grupo pode 

ser informal ou formal, em ambos existe um objetivo em comum. Num grupo 

informal (lúdico) o objetivo pode ser a diversão, enquanto num grupo formal 

(grupo de trabalho) pode ser atingir o objetivo proposto pelo emprego. Outra 
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diferença é que no grupo de trabalho, os membros foram designados para o 

constituírem e não se escolheram, já que quem estrutura o grupo é a instituição.  

Nos dias de hoje é cada vez mais importante desenvolver o trabalho de 

grupo, sendo um dos objetivos impostos pelos programas nacionais a 

desenvolver durante as unidades temáticas. Apesar das diferenças que possam 

existir entre os membros do grupo, estes devem saber trabalhar em conjunto 

para chegar ao objetivo comum. Nas aulas de EF o trabalho de grupo está 

diretamente ligado a unidades temáticas coletivas, embora também seja possível 

trabalhar em grupo em unidades individuais. 

 

5.4.1 O teste sociométrico e a perceção sociométrica  
 

Hoje em dia é cada vez mais importante trabalhar em grupo, e com a 

experiência de ter duas turmas do mesmo nível de ensino, fiquei com a plena 

consciência que as turmas podem ser completamente distintas: turmas 

distraídas; turmas trabalhadoras mas faladoras, turmas desmotivadas; turmas 

entusiastas; turmas com conflitos entre os alunos; turmas harmoniosas, etc. Para 

contornar esta situação é essencial para o professor conhecer o grupo com que 

lida diariamente para conseguir exercer uma ação positiva e eficaz.  

Esta dificuldade é comprovada em estudos como o de Bastin (1980) no 

qual pedia a quatro professores que observassem durante as aulas os seus 

alunos de modo a descobrir as preferências dos mesmos, as crianças populares, 

as excluídas, as amizades, os subgrupos existentes, etc. 

 Através desta experiência colocou foi possível identificar as dificuldades 

para o professor de reconhecer as inter-relações entre os alunos da sua turma, 

ficando comprovado que em alguns casos, os professores se revelam totalmente 

incapazes de conseguir e inclusive que os julgamentos que apresentam são 

contrários ao que se verifica no teste sociométrico. 

O teste sociométrico é um instrumento capaz de fornecer as indicações 

sobre a vida interna dos grupos, assim como a posição e o papel de cada 
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indivíduo nesse grupo. A sua aplicação é simples e consiste num questionário 

onde é pedido a cada elemento do grupo que indique os colegas com quem 

gostaria, ou não, de se associar em diferentes situações.  

Todavia, este teste apresenta algumas limitações, tais como, os dados 

obtidos são momentos, ou seja, as respostas podem alterar conforme o decurso 

do tempo; os dados recolhidos não permitem ir além sobre o que serão os 

mesmos indivíduos noutros grupos. Podem, ainda, existir acontecimentos que 

influencie a resposta dos indivíduos, mas passado algum tempo, com novas 

ocorrências no seio do grupo, os resultados poderão ser muito distintos, por 

exemplo, a entrada de um aluno novo na turma.  

Apesar de estas problemáticas do teste, este é simples de aplicar e 

fornece informações muito relevantes sobre o grupo, é por isso, uma ferramenta 

eficaz para se compreender as relações dentro do grupo, nomeadamente, da 

turma. 

O teste foi aplicado nas duas turmas do 12º ano, no qual existem três 

critérios, engloba questões de preferência, rejeição e perceção sociométrica, 

onde era permitido a cada aluno indicar três preferências por critério. Foi pedido 

aos alunos respondessem de uma forma espontânea e para que colocassem o 

primeiro e último nome do colega que escolhiam. Não era obrigatório o 

preenchimento de todas as respostas. 

Teste Sociométrico – Preferências (Ver Anexo 3): 

I. Qual ou quais dos teus colegas escolherias para passar contigo nos 

intervalos? 

II. Qual ou quais dos teus colegas escolherias para estudar contigo? 

III. Qual ou quais dos teus colegas escolherias para ir ao cinema? 

Teste Sociométrico – Rejeições: 

I. Qual ou quais dos teus colegas não escolherias para passar contigo nos 

intervalos? 

II. Qual ou quais dos teus colegas não escolherias para estudar contigo? 

III. Qual ou quais dos teus colegas não escolherias para ir ao cinema? 
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Teste Perceção Sociométrica – Preferências (Ver Anexo 4): 

I. Quem achas que te escolherias para passar contigo nos intervalos? 

II. Quem achas que te escolherias para estudar contigo? 

III. Quem achas que te escolherias para ir ao cinema? 

Teste Perceção Sociométrica – Rejeições: 

I. Quem achas que não te escolherias para passar contigo nos intervalos? 

II. Quem achas que não te escolherias para estudar contigo? 

III. Quem achas que não te escolherias para ir ao cinema? 

 

5.4.2 Que informações fornece o Teste? 
 

A recolha dos dados do teste sociométrico permite um conjunto de 

informações pertinentes para o professor.  

Primeiramente, é possível verificar que a posição social de cada elemento 

da turma, quer em relação às preferências, quer em termos de rejeições, uma 

grande percentagem das escolhas concentram-se em alguns indivíduos, 

distribuindo-se uma parte restante sobre um maior número de elementos, e 

existindo ainda alguns alunos que nem são escolhidos. 

Segundo Northway e Weld (1957) o teste sociométrico não é somente um 

instrumento de diagnóstica individual, uma vez que possibilita o estudo das 

relações interpessoais dentro da turma, que permite identificar as preferências 

recíprocas (relações de afinidade) e rejeições recíprocas (relações conflituosas) 

e relações de indiferença.  

Para identificar as ligações recíprocas os autores recomendam a 

realização de sociograma de grupo para reconhecer os subgrupos existentes na 

turma. Esta informação, o sociograma, é extramente útil para o professor, que 

dessa forma, consegue gerir as interações na aula, definindo os grupos de 

trabalho para que sejam ultrapassadas as divergências existentes entre os 

alunos.  
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5.4.3 Limitações do Teste 
 

 O teste Sociométrico também apresenta algumas limitações, como refere 

(Northway & Weld, p. 14)  “ele só dá informações acerca das crianças e das 

relações entre elas no grupo que foi submetido ao teste. Os resultados obtidos 

no nosso grupo escolar não nos dizem nada decerto sobre o que estas crianças 

são quando integradas noutros grupos”. Por exemplo, como este teste foi 

realizado nas aulas de Educação Física apenas os alunos que estavam inscritos 

à disciplina é que poderiam responder e contar como resposta para o teste. 

 As mesmas autoras (1957) afirmam que o teste não indica o grau de 

profundidade do sentimento que a criança tem por outra, embora dê uma 

indicação. E também, não revela nada acerca do comportamento social real das 

crianças nem indica que espécie de técnicas socias que elas empregam.  

 

5.5 Metodologia 
 

5.5.1 Participantes 
 

Este estudo decorre em duas turmas do 12º ano da EBSDD, constituídas 

por um total de 56 alunos (uma turma com 29 alunos e outra com 27) com ambos 

os sexos. 

O preenchimento dos questionários foi voluntário e anónimo, efetuado 

individualmente por todos os alunos das turmas. Foi realizado uma breve 

introdução aos alunos de como deveriam responder aos questionários e das 

regras que teriam de respeitar, por exemplo, durante a realização do teste não 

seria possível qualquer comunicação entre os alunos.  

Durante a realização do questionário os alunos poderiam retirar dúvidas 

com o professor quanto ao preenchimento do teste sociométrico, e as regras de 

aplicação.  
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5.5.2 Procedimento 
 

Os questionários depois de respondidos são recolhidos pelo professor e 

são organizados numa matriz (sociométrica) que, mais tarde, será utilizada para 

realizar a análise dos dados. E também é realizado o sociograma em círculo. 

A matriz sociométrica é composta por todas as informações obtidas com 

o questionário, sendo possível verificar toda a estrutura sociométrica da turma. 

O sociograma em círculo permite identificar a posição sociométrica do aluno em 

relação aos restantes alunos do grupo, neste caso, na turma.  

5.5.3 Instrumento  
 

A aplicação do teste sociométrico e do teste de perceção sociométrica foi 

efetuado através de dois questionários, que decorreu em dois momentos (24 e 

25 janeiro de 2017 e 28 de abril de 2017). 

Este questionário tem como objetivo identificar a estrutura da turma como 

um todo, clarificando a existência de pequenos grupos dentro da turma. 

O teste sociométrico é composto por seis questões em que o aluno poderá 

escolher três colegas em cada uma das três situações, sendo que as primeiras 

três perguntas referem-se às preferências e as restantes três remetem para as 

rejeições.  

Depois do preenchimento dos questionários será realizada a análise de 

dados através da matriz sociométrica e do sociograma em círculo. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

5.6 Apresentação e discussão dos resultados 
 

Legenda da matriz sociométrica: 

Ṗ= Número de preferências recebidas;  

Ṙ= Número de rejeições recebidas;  

P= Número de preferências emitidas;  

R= Número de rejeições emitidas;  

ṕ= Número de indivíduos pelos quais o aluno se julga escolhido;  

ŕ= Número de indivíduos pelos quais o aluno se julga rejeitado;  

p’= Número de alunos que se julgam escolhidos pelo visado;  

r’= Número de alunos que se julgam rejeitados pelo visado;  

IS= Índice Sociométrico ou de posição Sociométrica;  

Nº Escolhidos = Número de colegas diferentes escolhidos pelo aluno.  

Nº = Número de alunos que escolhem o visado; = Escolhas recíprocas 
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5.6.1 Resultados da 1ª aplicação – Turma Residente (TR): 

Grupo A – Preferências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo A a lista de preferências recíprocas: C1-C3; C1-C4; C3-C5; 

C6-C7; C10-C19; C10-C21; C12-C26; C16-C19; C16-C21; C18-C26; C20-C29; 

C26-C28. 

Tabela 6 - Sociograma do Grupo A – Preferências (TR) 

 

Figura 5 Sociograma das Preferências Recíprocas. No centro os alunos “mais populares”; no círculo exterior os 
alunos “isolados” 
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Grupo B – Rejeições  

 

Tabela 7- Sociograma do Grupo B - Rejeições (TR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo B a lista não existe qualquer rejeição totalmente recíproca. 

 

Figura 6 - Sociograma das Rejeições Recíprocas. No centro alunos “mais rejeitados”. 
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Grupo C – Perceção de Preferências: 

 

Tabela 8 - Sociograma do Grupo C - Perceção Preferências (TR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo C a lista de preferências recíprocas: C1-C4; C3-C5; C8-C17; 

C10-C19; C10-C21; C12-C26; C16-C21; C24-C25; C26-C28; C27-C29. 

 

Figura 7 - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à perceção de preferências. No centro 
os alunos “mais populares”; no círculo exterior os alunos “isolados” 
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Grupo D – Perceção de Rejeições  

 

Tabela 9 - Sociograma do Grupo D – Perceção Rejeições (TR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo D a lista de rejeições recíprocas: C8-C29;  

 

 

Figura 8 – Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à perceção de preferências. No centro os alunos 
“mais rejeitados”. 
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 De seguida, apresenta-se a distribuição dos alunos pelos 4 índices 

medidos: Preferências; Rejeições; Perceção de Preferências e Perceção de 

Rejeições. 

 Os alunos são classificados pelo índice sociométrico obtido em cada 

grupo de questões e com esse valor estabelece-se a comparação relativamente 

ao índice de probabilidade1.  

 A partir destes valores podemos, segundo Northway e Weld (1957) 

referenciar o aluno como: 

- Popular: obtém um valor no índice sociométrico acima do limiar significativo de 

probabilidade (LSS); 

- Isolado: é o aluno que se situa aquém do limiar inferior de probabilidade (LSI); 

- Isolado Excluído: é o aluno que obtém um número de preferências inferior ao 

LSI e um número de rejeições superior ao LSS. 

Distribuição dos Indivíduos – 1ª Aplicação (TR) 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ṕ = Número de 

preferências 

recebidas 

11 Indivíduos 14 Indivíduos 4 Indivíduos 

C2=2; C7=1; C9=3; C11=3; 
C14=2; C15=1; C22=0; 
C23=1; C24=1; C25=1; 

C27=1 

C1=10; C3=10; C4=9;C5=13; 
C6=14; C8=11; C13=11; C17=5; 
C18=8; C20=11; C21=8; 
C26=12;C28=8; C29=9 

C10=16; C12=15; 
C16=16; C19=20 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ŕ = número de 

rejeições recebidas 

12 Indivíduos 12 Indivíduos 5 Indivíduos 
C5=0; C8=3; C9=1; C13=1; 
C14=3; C16=1; C19=3; 
C21=3; C22=2; C23=2; 
C24=0; C25=0 

C2=13; C3=6; C4=6; C6=12; 
C10=4; C12=4;C15=6; C17=7; 
C20=11; C26=13; C27=9; 
C28=13 

C1=21;C7=16; 
C11=17;C18=16; 
C29=22 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14) 

Nota acima do LSS 
(≥15) 

p’ = número de 

alunos que se 

julgam 

escolhidos pelo 

visado. 

6 Indivíduos 20 Indivíduos 3 Indivíduos 

 
C2=3; C15=3; C22=0; 
C23=0; C25=3; C28=3 

C1=12; C3=9; C4=5; C5=12; 
C6=13; C7=4; C8=11; C9=6; 
C10=13; C11=4; C13=6; C14=5; 
C17=6; C18=9; C20=10; C21=8; 
C24=5; C26=14; C27=6;  C29=8 

C12=18; C16=16; 
C19=15;  
 
 

                                                           
1 P= probabilidade teórica de qualquer indivíduo ser escolhido por outro. Segundo Northway ; 

Weld (1957), P = d/n-1, sendo que d corresponde ao número de respostas dadas e n à 
população do grupo. Ainda segundo o mesmo autor, para um P=9, o limite significativo superior 
(LSS) é de 15 valores e o limite significativo inferior de 3 valores. Para um P=8 o LSS =12 e o 
LSI = 2. Por fim, para P=6 ou 7, o LSS = 11 valores e o LSI =1.   
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Índice Notas abaixo do LSI 

(0 a 3) 

Notas não significativas 

(4 a 14)  

Nota acima do LSS 

(≥15) 

r’ = número de 

alunos que se 

julgam rejeitados 

pelo visado. 

10 Indivíduos 14 Indivíduos 5 Indivíduos 

C2=1; C9=2; C13=2; 
C14=1; C16=1; C19=1; 
C21=1; C23=0; C24=0; 
C25=0 

C3=6; C4=9;C5=6; C6=12; 
C7=13; C8=7; C10=4; C12=5; 
C15=5; C18=11; C22=6; C26=9; 
C27=5; C28=5 

C1=18; C11=16; 
C17=18; C20=16; 
C29=28 

Tabela 10 - Distribuição dos alunos nos quatro índices – 1ª Aplicação (TR) 

 

 Observando os sociogramas do primeiro teste podemos constatar que, 

nas preferências, não existe interações entre géneros. Relativamente às 

escolhas recíprocas existem 12 relações recíprocas (C1-C3; C1-C4; C3-C5; C6-

C7; C10-C19; C10-C21; C12-C26; C16-C19; C16-C21; C18-C26; C20-C29; C26-

C28), ou seja, os alunos escolhem-se entre si nas três questões, o que revela 

uma forte relação.  

 No que concerne às intensidades das escolhas, existem uma aluna 

(C25) que escolheu apenas dois colegas e apenas só um deles em cada 

questão. Esta aluna não se sentiu confortável na 1ª realização do teste, tendo 

colocado dúvidas ao professor e dito que não se sentia confortável.  

 No sentido oposto, existe alguns casos em que os alunos escolhem cinco, 

seis, sete e oito colegas diferentes em 9 respostas possíveis, o que indica que 

estes alunos procuram relacionar-se com todos os elementos da turma e não 

estabelecem uma relação forte com os colegas.  

 Esta turma apresenta grupos distintos, sendo que os grupos de género 

(masculino e feminino) são muito fortes que originam a presença de pequenos 

grupos fechados.  

 No grupo masculino, sendo apenas 7 rapazes na turma torna que sejam 

um grupo muito fechado e coeso entre si.  

 No grupo feminino, existe um subgrupo muito forte: C20; C27; C29.  

 

Em relação às rejeições, há claramente dois alunos que se destacam: C1 

(21) e C29 (22), embora sejam os alunos com maior número de rejeições estes 
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são “apenas” rejeitados por um terço da turma 9 ou 10 colegas de 29 possíveis. 

Contudo existe dois alunos que apesar de ser menos rejeitados, são rejeitados 

por mais colegas, que são, C7 e C18 ambos os alunos são rejeitados por 11 

colegas de turma num total de 16 rejeições.  

Não existe qualquer rejeição totalmente recíproca, o que revela que os 

alunos rejeitam-se todos entre si, sem existir colegas que se rejeitam 

mutuamente. Por exemplo, os alunos C1, C13 e C22 rejeitam nove colegas em 

nove respostas possíveis o que revela um elevado grau de rejeição apesar de 

não ser rejeições fortes. 

Deve destacar-se também o aluno C2, que apenas selecionou uma colega 

para uma resposta, ‘este aluno foi transferido recentemente para a turma quando 

foi realizado o teste o que revela que ainda não teve oportunidade para conhecer 

todos os colegas, embora já consiga rejeitar uma colega, embora não seja uma 

rejeição forte. 

No que refere as questões de perceção sociométrica, esta turma tem 

alunos que não conseguem identificar a sua posição dentro da turma, seja nas 

preferências ou rejeições. 

No que diz respeito à perceção de preferências, existe 10 relações 

totalmente recíprocas (C1-C4; C3-C5; C8-C17; C10-C19; C10-C21; C12-C26; 

C16-C21; C24-C25; C26-C28; C27-C29), em comparação às preferências existiu 

uma perda relações na sua totalidade mas não só, visto que surgiram relações 

que não existiam nas preferências, por exemplo, C8-C17. 

Existe um caso de uma aluna (C13) que não consegue identificar a sua 

posição visto ter sido escolhida num total de 15 vezes mas quando pensa em 

que a escolheria apenas chega a um total de 6, quase menos 10 escolhas.  

No caso da perceção de rejeições, é importante identificar que existe 

uma rejeição totalmente recíproca (C8-C29), quando na rejeição não existia 

nenhuma. É importante referir que ambas se rejeitam, embora a aluna C29 não 

recusa a aluna C1 em todas as questões ao contrário do que esta pensava. 
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Importante também referir que os alunos que eram mais rejeitados 

identificam a sua posição como alunos mais rejeitados pelos colegas da turma 

(C1 e C29).  

O aluno C7 também era um aluno que tinha muitos colegas que o 

recusavam, contudo não reconhece a sua posição quando é questionado sobre 

quem o poderia recusar.  

Os colegas pensam que a aluna C17 recusa quase um terço da turma  

quando na realidade apenas recusa cinco colegas, e num total de 7 vezes, 

quando os colegas atingem um valor de 18.  

Importante referir que o aluno C2 não conseguiu identificar nenhum que o 

rejeite, o que é compreensível por ser um aluno novo na turma. Contudo como 

recusou o C28 no teste sociométrico e era uma rejeição parcialmente recíproca 

era previsível que colocasse a aluna C28 como uma colega que o poderia 

recusar, o que não aconteceu. 
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5.6.2 Resultados da 1ª aplicação – Turma Partilhada (TP): 

Grupo A – Preferências  

 

Tabela 11 - Sociograma do Grupo A - Preferências (TP) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo A a lista de preferências recíprocas: B1-B7; B2-B22; B4-B10; 

B6-B10; B8-B9; B8-B11; B9-B11; B14-B18; B14-B23; B15-B19; B15-C22; B17-

B18; B19-B20; B19-B22; B23-B26; B24-B27; B26-B27 

 

Figura 9 Sociograma das Preferências Recíprocas. No centro os alunos “mais populares”; no círculo exterior 
os alunos “isolados” 
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Grupo B – Rejeições  

 

Tabela 12 - Sociograma do Grupo B – Rejeição (TP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo B a lista de rejeições recíprocas: B3- B14; B8- B14; B4-B10; 

B6-B10; B8-B9; B8-B11; B9-B11; B14-B18; B14-B23; B15-B19; B15-C22; B17-

B18; B19-B20; B19-B22; B23-B26; B24-B27; B26-B27 

 

Figura 10 Sociograma das Rejeições Recíprocas (TP). No centro os alunos “mais rejeitados” 
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Grupo C – Perceção de Preferências  

 

Tabela 13 - Sociograma do Grupo C - Perceção de Preferências TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo C a lista de perceção de preferências recíprocas: B3-B5; B3-

B8; B4-B6; B4-B10; B8-B9; B8-B11; B8-B11; B9-B11; B14-B18; B15-B19; B15-

B20; B19-C20; B19-B22; B24-B27; B26-B27. 

 

Figura 11 - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à Perceção de Preferências (TP). No centro os alunos 
“mais populares”; no círculo exterior os alunos “isolados” 
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Grupo D – Perceção de Rejeições  

 

Tabela 14 - Sociograma do Grupo D - Perceção de Rejeições (TP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo D a lista de perceções de rejeições recíprocas: B7-B13; B11- 

B14; B15-B26. 

 

Figura 12 - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à Perceção de Preferências (TP). No centro os alunos 
“mais rejeitados”. 
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Tal como na análise dos dados da TR, agora apresenta-se a distribuição dos 

alunos pelos 4 índices medidos. 

Distribuição dos Indivíduos – 1ª Aplicação (TP) 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ṕ = Número de 

preferências 
recebidas 

5 Indivíduos 21 Indivíduos 3 Indivíduos 
B5= 2; B12= 2; B13= 0; 
B16= 1; B21= 3 

B1= 9; B2= 10; B3= 6; B4= 9; 
B6= 6; B7= 5; B8= 12; B9= 12; 
B10= 9; B11=12; B14= 10; 
B17= 13; B18= 9; B20= 11; 
B22= 12, B23= 10; B24=  5; 
B26= 9; B27=10 

B15= 19; B19=15; 
B25= 22 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ŕ = número de 

rejeições recebidas 

7 Indivíduos 14 Indivíduos 6 Indivíduos 
B1= 2; B6= 2; B10= 3; 
B17= 3; B18= 1; B21= 1; 
B25= 0 

B2= 11; B4= 5; B5= 12; B7= 4; 
B8= 9; B9= 4; B11= 9; B12= 10; 
B14= 14; B15= 7; B16= 4; B19= 
4; B20= 5; B22= 5 

B3= 16; B13= 19; 
B23= 19; B24= 18; 
B26= 37; B27= 15 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14) 

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 
p’ = número de 
alunos que se 
julgam escolhidos 
pelo visado. 

3 Indivíduos 21 Indivíduos 3 Indivíduos 

B7= 2; B12= 3; B13= 0 B1= 9; B2= 12; B3= 8; B4= 7; 
B5= 6; B6= 8; B8= 12; B10= 7; 
B11= 9; B14= 4; B16= 4; B17= 
12; B18= 1 0; B19= 13; B20= 
12; B21= 5; B22= 14; B23= 10; 
B24= 10; B26= 8; B27= 9 

B9= 15; B15= 16; 
B25= 19 

Índice Notas abaixo do LSI 

(0 a 3) 

Notas não significativas 

(4 a 14)  

Nota acima do LSS 

(≥15) 

 

r’ = número de 

alunos que se 

julgam rejeitados 

pelo visado. 

7 Indivíduos 14 Indivíduos 6 Indivíduos 

B1= 3; B4= 2; B6= 1; B10= 
3; B16= 3; B17= 1; B25 =1 

B2= 4; B5= 13; B7= 5; B8= 5; 
B9= 5; B11= 8; B12= 4; B15= 7; 
B18= 5; B19= 5; B20= 5; B21= 
6; B22= 7; B23= 13  

B3= 24; B13= 25; 
B14= 15; B24= 15; 
B26= 29; B27= 28 

Tabela 15 - Distribuição dos alunos pelos 4 índices – 1ª Aplicação (TP) 

 

Observando os sociogramas do primeiro teste podemos constatar que 

não existe uma grande divisão entre géneros no que diz respeito às 

preferências, existindo relações parcialmente recíprocas entre o sexo oposto. 

É importante referir os alunos mais “populares” nesta turma são B15 e 

B25, sendo eleitos, respetivamente, por um total de 19 e 22 vezes. Embora a 

aluna B15 seja eleita por mais dois colegas que a aluna B25 o que significa que 

a aluna B25 tem relações mais fortes. É importante referir que existe um aluno 

que não foi preferido por nenhum colega B13. 
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No que concerne à intensidade das escolhas, é importante referir que 

todos os alunos deram as 9 respostas, existindo poucos casos de predileção 

fraca, ou seja, os alunos escolherem muitos colegas nas suas respostas, 

acontecendo apenas com 3 casos. Os alunos B2, B13 escolhem 7 colegas e a 

aluna B21 escolhe seis colegas. O que revela que nesta turma existe muitas 

relações fortes e subgrupos, por exemplo, B8-B9-B11 e B15-B23 e B15-B19-

B20. 

Será importante referir que existem 17 relações totalmente recíprocas, o 

que revela muitas relações positivas na turma, visto que não são dentro de 

grupos fechados.  

No que diz respeito às rejeições nesta turma existem quatro alunos muito 

rejeitados, em especial a aluna B26 que é rejeitada num total de 37 vezes e por 

mais de metade da turma visto que a turma é de 27 alunos e 16 colegas a 

rejeitam. Os outros 3 alunos são rejeitados num total de 19 e 18 vezes, sendo 

que os alunos B13 e B23 são os mais recusados e o B24 o menos, contudo são 

todos recusados por mais de 10 colegas de turma.  

Existem cerca de 17 relações parcialmente recíprocas, sendo apenas 4 

totalmente recíprocas B3-B14; B8-B14; B10-B26 e B15-B26 

Ao contrário das preferências, existem mais casos de predições fracas, o 

que revela que existem mais alunos com acabavam por recusar mais colegas 

mas em diferentes situações não sendo uma recusa forte.  

No que diz respeito à perceção de preferências, existem 14 relações 

totalmente recíprocas, e muitas parcialmente recíprocas. Em relação ao número 

de escolhidos, existiu um ligeiro aumento dos alunos que escolhem mais colegas 

para as respostas. Contudo todos os alunos voltam a responder a todas as 

respostas.   

Os alunos mais “populares” nas preferências mantiveram o seu papel nas 

perceção de preferências B25 num total de 19 vezes e B15 num total de 16 

vezes. O aluno mais “isolado” (B13) continua a não ter sido escolhido por 

qualquer outro colega.  
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A relação B2-B22 é uma relação muito forte dos dois alunos do sexo 

oposto, sendo uma relação totalmente recíproca nas preferências e parcialmente 

recíproca na perceção de preferência. Este sinal reflete que possa existir uma 

ligação muito especial entre ambos, nomeadamente, neste caso é um 

relacionamento amoroso.  

No que concerne à perceção de rejeições, os alunos que eram mais 

“rejeitados” continuam a ser os mesmos B13, B24, B26 e B27. Contudo a aluna 

B23 registou um grande aumento no número total de escolhas o que indica que 

os outros alunos reconhecem as relações fortes que esta aluna mantém e que 

reconhecem que não a escolheriam para as diferentes situações.  

É importante referir que existem duas relações totalmente recíprocas que 

são: B3-B26; B11-B19, o que revela que alguns alunos não sabem reconhecer 

os colegas que os rejeitavam. Também será importante referir que existiu um 

elevado aumento dos alunos que escolhem apenas 3 colegas para as nove 

situações.  
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5.6.3 Resultados da 2ª Aplicação – Turma Residente (TR) 
Grupo A – Preferências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo A a lista de preferências recíprocas: C1-C4; C10-C19; C12-C26; 

C18-C26 C19-C21; C24-C25; C26-C28. 

 

Tabela 16 - Sociograma do Grupo A - Preferências (TR) 

Figura 13 - Sociograma das Preferências Recíprocas. No centro os alunos “mais populares”; no círculo exterior os 
alunos “isolados” 
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Grupo B – Rejeições: 

 

Tabela 17 - Sociograma do Grupo B - Rejeições (TR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo B a lista de rejeições recíprocas é: C6-C19. 

 

 

 

Figura 14 – Sociograma das Rejeições Recíprocas (TP). No centro os alunos “mais rejeitados” 
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Grupo C – Perceção de Preferências  

 

Tabela 18 - Sociograma do Grupo C - Perceção de Preferências (TR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo C a lista de perceção de preferências recíprocas é: C4-C7; C8- 

C14; C8-C17; C11-C15; C11-C22; C18-C26; C18-C28; C20-C29; C24-C25; C26-

C28; C27-C29. 

 

Figura 15 - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à Perceção de Preferências (TR). No centro os alunos 
“mais populares”; no círculo exterior os alunos “isolados”. 
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Grupo D – Perceção de Rejeições  

 

Tabela 19 - Sociograma do Grupo D - Perceção de Rejeições (TR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo D a lista de perceção de rejeições recíprocas não apresenta 

qualquer relação de rejeição recíproca. 

Tal como na análise de dados na 1ª aplicação apresenta-se a tabela de 

distribuição dos alunos pelos 4 índices medidos. 

Figura 16 - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à Perceção de Rejeições (TR). No centro os alunos 
“mais rejeitados”. 
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Distribuição dos Indivíduos – 2ª Aplicação (TR) 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ṕ = Número de 

preferências 

recebidas 

4 Indivíduos 21 Indivíduos 4 Indivíduos 

C7= 3; C23= 0; C24= 3; 
C25= 3 

C1= 12; C2= 6; C3= 10; C4= 11; 
C5= 6; C8= 14; C9= 10; C10= 
13; C11= 8; C13= 4; C14= 4; 
C15= 5; C17= 5; C18= 9; C20= 
13; C21= 7; C22= 5; C26= 6; 
C27=4; C28= 6; C29= 7 

C6= 17; C12= 16; 
C16= 23; C19= 15;  

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ŕ = número de 

rejeições recebidas 

9 Indivíduos 16 Indivíduos 4 Indivíduos 
C3= 3; C5= 0; C9= 1; C13= 
1; C16= 0; C19= 3; C23= 0; 
C24= 0; C25= 0 

C2= 7; C4= 6; C7= 10; C8= 10; 
C10= 6; C11= 12; C12= 9; C14= 
7; C15= 13; C17= 12; C20= 13; 
C21= 5; C22= 12; C26= 13; 
C27= 7; C28= 13 

C1= 20; C6= 16; 
C18= 19; C29= 29 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14) 

Nota acima do LSS 
(≥15) 

p’ = número de 

alunos que se 

julgam 

escolhidos pelo 

visado. 

1 Indivíduos 26 Indivíduos 2 Indivíduos 

C23= 0 C2= 6; C3= 11; C4= 7; C5= 5; 
C7= 6; C8= 9; C9= 14; C10= 10; 
C11= 14; C12= 13; C13= 6; 
C14= 5; C15= 7; C16= 13; C17= 
4; C18= 12; C19= 11; C20= 12; 
C21= 4; C22= 6; C24= 5; C25= 
4; C26= 8; C27= 5; C28= 7; 
C29= 6 

C1= 15; C6= 19;  

Índice Notas abaixo do LSI 

(0 a 3) 

Notas não significativas 

(4 a 14)  

Nota acima do LSS 

(≥15) 

r’ = número de 

alunos que se 

julgam rejeitados 

pelo visado. 

10 Indivíduos 13 Indivíduos 6 Indivíduos 

C2= 3; C3= 2; C5= 2; C9= 
1; C13= 0; C16= 3; C21= 1; 
C23= 0; C24= 0; C25= 0 

C4= 6; C6= 14; C7= 10; C10= 4; 
C11= 13; C12= 7; C14= 7; C15= 
10; C19= 4; C22= 10; C26= 13; 
C27= 6; C28= 11 

C1= 16; C8= 16; 
C17= 18; C18= 19; 
C20= 16; C29= 30 

Tabela 20 - Distribuição dos alunos pelos 4 índices – 2ª Aplicação (TR) 

 

No que concerne às preferências, esta turma apresenta grupos distintos, 

sendo que os grupos de género (masculino e feminino) são muito fortes que 

originam a presença de pequenos grupos fechados. 

Existem 7 relações totalmente recíprocas, no que diz respeito à 

intensidade de escolhas, quase todos os alunos conseguiram responder com 

nove respostas, existindo um aluno que só forneceu seis respostas. Este aluno 

(C2) foi o aluno que foi transferido durante o ano letivo e já tinha mais algumas 

relações que na primeira aplicação.  
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O aluno mais “popular” é a aluna B16 sendo escolhido por mais que um 

terço da turma (11 colegas) e num total de 23 vezes. Os alunos mais “isolados” 

correspondem aos alunos C7, C24 e C25 com um total de 3 escolhas no total, 

sendo que as duas últimas relacionam-se como uma relação totalmente 

recíproca. 

No que concerne às rejeições, os alunos mais rejeitados são C1, C18 e 

C29 sendo escolhidos num total de vezes 20, 19 e 29 respetivamente. Sendo 

que todos são escolhidos por um terço ou mais da turma.  

Ao contrário do que seria de esperar as alunas mais isolados nas 

preferências não são escolhidas nenhuma vez nas rejeições o que significa 

passam despercebidas da turma sendo que ninguém as escolhe seja para 

preferir ou rejeitar. 

O aluno C2 apenas conseguiu responder a 4 das nove respostas 

possíveis, tendo sido escolhidos por três colegas distintos.  

 É também importante referir que apenas existe uma rejeição totalmente 

recíproca, B6-B19, embora existam muitas rejeições parcialmente recíprocas. O 

que revela que a turma tem muitas rejeições entre si. 

No que diz respeito às perceções de preferências, existe um total de 11 

totalmente recíprocas: C4-C7; C8-C14; C8-C17; C11-C14; C11-C22; C18-C26; 

C18-C28; C20-29; C24-C25; C26-C28; C27-C29. O que revela outro subgrupo 

dentro do feminino: C18,C26,C28.  

Os alunos mais “populares” são C1 e C6, sendo que o mais popular é o 

C6 com um total de 19 escolhas e por oito colegas da turma, enquanto o C1 é 

apenas por 6 colegas da turma e num total de 15 vezes.  

As duas alunas mais isoladas nas preferências (C24 e C25) continuam a 

ser as mais isoladas sendo escolhidas por mais uma colega e pela sua relação 

totalmente recíproca.  
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No que concerne às perceções das rejeições, não existe qualquer 

relação totalmente recíproca, embora existam várias relações parcialmente 

recíprocas.  

O aluno C2 volta a ter dificuldades na eleição de colegas para as 

diferentes situações, o que poderá indicar alguma dificuldade em entrar na turma 

e conhecer os colegas.  

Os alunos C29, C18, C17 e C1 são os alunos mais rejeitados, sendo que 

a aluna C29 é a mais rejeitada com um total de 30 vezes por 12 colegas da 

turma. As alunas C18 e C17 são ambas recusadas por 10 elementos da turma, 

apesar de serem muito menos rejeitadas em comparação à mais rejeitada.  

Existe alguns cerca de nove alunos que escolhem mais de 6 colegas da 

turma para as suas respostas, o que revela que existe muitas rejeições dentro 

da turma, existindo um aluno que responde com um colega diferente para cada 

possibilidade, ou seja, nove colegas em nove respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

5.6.4 Resultados da 2ª Aplicação – Turma Partilhada (TP) 
Grupo A – Preferências: 

 

Tabela 21 - Sociograma do Grupo A - Preferências (TP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo A a lista de preferências recíprocas é: B1-B7; B3-B8; B8-B9; 

B8-B11; B9-B11; B15-B20; B17-B25; B24-B27.  

 

Figura 17 - Sociograma do Grupo B - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas às Preferências (TP). No 
centro os alunos “mais populares”, no círculo exterior os alunos “isolados”. 
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Grupo B – Rejeições  

 

Tabela 22 - Sociograma do Grupo B - Rejeições (TP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo B a lista de rejeições recíprocas é: B2- B26; B3- B22; B3- 

B26; B8-B14; B10-B26; B11-B19. 

 

 

Figura 18 – Sociograma das Rejeições Recíprocas (TP). No centro os alunos “mais rejeitados”. 
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Grupo C – Perceção de Preferências  

 

Tabela 23 - Sociograma do Grupo C - Perceção de Preferências (TP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo C a lista de perceção de preferências recíprocas é: B3-B8; 

B6-B10; B8-B9; B8-B11; B9-B11; B17-B25; B19-B20; B24-B27; B26-B27. 

 

Figura 19 - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à Perceção de Preferências (TP). No centro os alunos 
“mais populares”; no círculo exterior os alunos “isolados”. 
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Grupo D – Perceção de Rejeições 

 

Tabela 24 - Sociograma do Grupo D - Perceção de Rejeições (TP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o grupo D a lista de perceção de rejeições recíprocas é: B3-B26; 

B11-B19. 

Figura 20 - Sociograma de Reciprocidade de escolhas relativas à Perceção de Rejeições (TP). No centro os alunos 
“mais rejeitados”. 
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Distribuição dos Indivíduos – 2ª Aplicação (TP) 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ṕ = Número de 

preferências 

recebidas 

3 Indivíduos 22 Indivíduos 2 Indivíduos 

B5= 3; B7= 3; B13= 0 B1= 9; B2= 14; B3= 9; B4= 14; 
B6= 7; B8= 13; B9= 9; B10= 9; 
B11= 9; B12= 4; B14= 6; B16= 
7; B17= 14; B18= 5; B19= 9; 
B20= 12; B21= 6; B22= 9; B23= 
10; B24= 10; B26= 7; B27= 9 

B15= 16; B25= 20 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14)  

Nota acima do LSS 
(≥15) 

 

ŕ = número de 

rejeições recebidas 

5 Indivíduos 18 Indivíduos 4 Indivíduos 
B1= 3; B4= 2; B17= 0; 
B18= 0; B25= 1 

B2= 9; B3= 11; B5= 11; B6= 8; 
B7= 7; B8= 5; B9= 5; B19= 4; 
B11= 11; B12= 8; B14= 9; B15= 
5; B16= 6; B19= 6; B20= 4; 
B21= 4; B22= 8; B29= 9 

B13= 21; B24= 26; 
B26= 35; B27= 21 

Índice Notas abaixo do LSI 
(0 a 3) 

Notas não significativas 
(4 a 14) 

Nota acima do LSS 
(≥15) 

p’ = número de 

alunos que se 

julgam 

escolhidos pelo 

visado. 

3 Indivíduos 20 Indivíduos 4 Indivíduos 

B5= 2; B13= 1; B16= 1 B1= 8; B2=12; B3= 7; B4= 9; 
B6= 6; B7= 8; B9= 12; B9= 12; 
B10= 8; B11= 10; B12= 4; B14= 
8; B18= 7; B19= 7; B21= 9; 
B22= 7; B23= 8; B24= 7; B26= 
6; B27= 9 

B15= 18; B17= 16; 
B20= 15; B25= 24 

Índice Notas abaixo do LSI 

(0 a 3) 

Notas não significativas 

(4 a 14)  

Nota acima do LSS 

(≥15) 

r’ = número de 

alunos que se 

julgam rejeitados 

pelo visado. 

10 Indivíduos 10 Indivíduos 7 Indivíduos 

B4= 3; B6= 2; B9= 0; B10= 
3; B15= 2; B17= 0; B18=1; 
B20= 2; B22= 3; B25= 0 

B1= 5; B2= 6; B7= 5; B8= 6; 
B11= 6; B12= 11; B16= 5; B19= 
5; B21= 5; B23= 12 

B3= 18; B5= 15; 
B13= 21; B14= 16; 
B24= 22, B26= 45; 
B27= 22 

Tabela 25 - Distribuição dos alunos pelos 4 índicos - 2ª Aplicação (TP) 

 

No que concerne às preferências, existem nove relações totalmente 

recíprocas: B1-B7; B3-B8; B8-B9; B8-B11; B9-B11; B15-B20; B18-B25; B19-

B20; B24-B27.  

Os alunos mais “populares” são B25 sendo escolhida por 13 colegas da 

turma num total 24 vezes. O mais isolado é o aluno B13, sendo escolhido apenas 

por uma pessoa e apenas uma vez. 
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É importante referir que a intensidade das escolhas corresponderam 

todas ao número de respostas possíveis, sendo que o número de escolhidos foi 

baixo. Contudo existiu um aluno que selecionou um colega para cada uma das 

respostas, ou seja, 9 escolhas em nove possibilidades.  

No que diz respeito às rejeições, existe 6 rejeições totalmente recíprocas 

e poucas rejeições parcialmente recíprocas.  

Os alunos mais “rejeitados” são B4, B13, B24, B26, B27, destes alunos o 

mais rejeitado é a aluna B26 com um total de quarenta e cinco vezes escolhido 

e por um total de 19 colegas de turma. Esta rejeição deve acontecer devido a 

ser uma aluna com dificuldade em interagir com outros e a andar com o seu 

grupo de amigas (B24, B27) colocando-se um pouco à parte, e também porque 

é uma aluna desinteressada da disciplina e tendo em conta que o teste é 

realizado na área da EF pode ser uma das razoes pela qual é rejeitada. 

As alunas B17 e B25 não são rejeitadas por nenhum elemento da turma.  

No que concerne à perceção, quase todos os elementos desta turma 

conseguem identificar o seu papel dentro da turma, sabendo identificar quem os 

escolheria ou rejeitaria. 

Sendo que na perceção das preferências, a aluna mais “popular” 

continua a ser a mesma aluna que nas preferências, a aluna B25, com um total 

de 20 escolhas por nove alunos diferentes da turma. A segunda mais “popular” 

é a B15, com um total de 16 escolhas por 10 alunos da turma.  

Os alunos mais isolados são B5 e B13, sendo que o B5 é escolhido em 

todos os critérios apenas por um colega de turma, enquanto o B13 não chega a 

ser escolhido por qualquer elemento da turma.  

Existe um total de nove relações totalmente recíprocas o que levanta uma 

pequena diferença para o número de relações totalmente recíprocas no índice 

de preferências, contudo não é uma diferença preocupante. Apesar de existir 

menos totalmente recíprocas, continua a existir muitas relações parcialmente 

recíprocas o que indica que os alunos conseguem interagir entre todos.  
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No que diz respeito, às perceções de rejeição, o aluno mais rejeitado é 

a B26 com um total de 35 escolhas e por 17 alunos da turma. O que é um dado 

preocupante. Contudo B13, B24 e B27 apresentam dados muito altos, acima de 

21 escolhas e por mais de um terço da turma. Estes dados surgem pois é 

considerado um subgrupo forte dentro da turma, visto que se escolhem de uma 

forma recíproca nas preferências.  

Existem duas alunas que não foram escolhidas pelos colegas de turma, 

B17 e B18, enquanto a B25 foi escolhida apenas por uma pessoa num critério.  

Existem apenas 2 relações totalmente recíprocas neste índice que é 

representado pelas relações: B3-B26 e B11-B19.  

Neste índice refletiu-se uma diferença no número de escolhidos do grupo 

dos rapazes parao grupo das raparigas, sendo que no grupo dos rapazes apenas 

3 elegem mais que 5 colegas, sendo que dois escolhem 6 e um 9. Enquanto nas 

raparigas existiu uma diferença muito grande, na qual existe muitas raparigas a 

escolherem muitos colegas para as suas respostas.  
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5.7 Conclusões  

 

Após realizar a análise dos dados nas duas aplicações e nas duas turmas é 

possível retirar as seguintes conclusões:  

• Na turma residente, existem dois grandes subgrupos que se diferem 

pelo género, sendo que dentro do grupo feminino existem outros 

subgrupos; 

• Na turma residente, de uma forma geral, da primeira para a segunda 

aplicação não existiu grande diferença dos resultados, verificando-se 

uma estabilidade nos resultados. Contudo possíveis alterações 

possam ser explicadas por entradas no estudo de alunas que não 

participaram na primeira aplicação; 

• O aluno C2, da turma residente, apesar de ter entrado durante o ano 

letivo, conseguiu criar algumas ligações, contudo consegue apontar 

mais facilmente nas preferências do que nas rejeições. A dificuldade 

inicial que possa ter surgido ao entrar na turma, pode ter sido normal 

visto que já era uma turma que estava junta há muito tempo, existindo 

algumas relações fortes; 

• Em ambas as turmas, os alunos que eram mais rejeitados mantiveram-

se os mesmos no decurso do ano, chegando alguns a ter uma subida 

muito alta nas rejeições, nomeadamente na turma partilhada a aluna 

B26. 

• Na turma residente, ao contrário da turma partilhada, os índices de 

perceção não coincide com as escolhas feitas pelos alunos, o que 

denota um mau autoconhecimento de alguns alunos sobre o seu 

estatuo no grupo. 

• Em ambas as turmas, existiu um aumento de alunos “populares” entre 

as duas aplicações;  

• Na turma partilhada, de uma forma geral, da primeira para a segunda 

aplicação não existiu uma grande diferença dos resultados, nos 

índices de preferências ou de perceção das preferências.  
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A aplicação do Teste Sociométrico e de Perceção Sociométrico permitiu tirar 

algumas ilações importante para o meu futuro enquanto professor. Após a 

aplicação destes testes sinto que fiquei com um conhecimento mais aprofundado 

da turma, e certezas em alguns grupos que tinha identificado inicialmente, 

contudo tive algumas supressas na minha turma residente onde imaginava 

outros alunos “populares”.  

Através desta ferramenta sinto que fiquei mais capaz de identificar possíveis 

grupos e subgrupos dentro da turma, o que permiti-me identificar mais facilmente 

os líderes do grupo e os “rejeitados” e repensar na construção do plano e nos 

grupos de trabalho/equipa. 

Tal como já fora referido, o auxílio de colegas de maior proximidade foi uma 

das estratégias que fui utilizando ao longo do ano letivo, nomeadamente nas 

aulas de Ginástica Acrobática e Voleibol. Defini esta estratégia porque acho que 

os alunos estão mais “excluídos” irão sentir-se mais envolvidos quando estão 

próximos dos com que se relacionam, evitando dessa forma que fiquem mais 

“excluídos” e para que reforcem o seu valor.  

O teste sociométrico é um excelente instrumento mas depende muito da 

capacidade de análise de quem o aplica, pois fornece dados pertinentes que 

permite conhece as relações entre a turma, que nem sempre é possível através 

de uma possível observação. O facto de o aluno consciencializar que gosta mais 

de umas pessoas que outras, no preenchimento do teste, poderá fazer com que 

este colabore com os colegas excluídos ou com colegas com qual reconheceu 

que não tem um relacionamento, desta forma, ajudando ativamente nas aulas.  

O teste de perceção sociométrica permite identificar os alunos que sabem 

reconhecer ou não a sua posição sociométrica, identificando quem os prefere ou 

rejeita, e perceber se se é preferido ou rejeitado. Também permite verificar se 

eles têm perceção da existência de grupo dentro da turma e quem são alunos 

“populares”. 

Em suma, no plano pessoal, este estudo permitiu-me adquirir novas formas 

de observar a turma e tentar rapidamente encontrar os alunos mais rejeitados e 
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os “líderes” para que consiga recriar as aulas de uma forma diferente que permite 

as relações sociais entre todos. Esta área não era conhecida por mim até hoje, 

mas penso que agora sinto-me mais capaz para a utilizar e encontrar soluções 

para quando encontrar problemáticas de relações sociais.  
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6 Conclusão – Adventure of a Lifetime 

 

Ao chegar ao final deste percurso de cinco anos no ensino superior, que 

engloba a licenciatura e o mestrado, posso concluir que sem este ano muito 

daquilo que aprendi não teria o mesmo significado. 

Só no ano de estágio é que entendi a importância de existir uma boa 

planificação para que exista uma boa realização e exercitação para que o 

processo de ensino-aprendizagem seja o mais vantajoso para o aluno. 

Olhando para trás, num ano de angústias, stress e de resistência por parte 

da turma. Sou capaz de identificar inúmeras capacidades, habilidades, técnicas 

e estratégias que consegui desenvolver para melhorar o ensino e a minha 

identidade profissional. 

Nunca pensei que seria um ano fácil, mas não imaginava que iria ser tão 

difícil. Inicialmente, estava desanimado com a minha turma residente mas agora 

reconheço o valor que esta teve para o meu processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento da minha identidade profissional.  

Sinto que agora sou capaz de contribuir para o sucesso educativo dos 

alunos, não sendo apenas um professor que se limita a lecionar a sua disciplina 

mas sim um professor que convive e interage com todos os agentes escolares e 

da comunidade, desenvolvendo atitudes e valores, particularmente, nos alunos. 

Concluindo, neste ano vivi a aventura de uma vida (Adventure of a 

Lifetime) no qual me aproximei da profissão que tanto anseio ser no futuro, 

Professor de Educação Física.  
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Anexo 1 - Distribuição de Matérias 
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Anexo 2 - Avaliação Diagnóstica 
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Anexo 3 – Teste Sociométrico – 1ª Aplicação 
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Anexo 4 – Teste Perceção Sociométrico – 2ª Aplicação 

 


