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Anexo I –  Registo das notas de campo 

 

 

 



 
Eu no clube 

 
 

Unidades de registo 
Dia de 

ocorrência 
 
“Ia muito nervosa, pois era o primeiro dia do clube. Quando lá cheguei deparei-
me com uma dura realidade: ninguém para o clube!” 

1º 

“Foi engraçado porque também aprendi algumas palavras de uma outra língua.” 2º 

“Notei que o Dumitrass tem dificuldades de relacionamento e tenta fazer tudo 
sem pedir ajuda. Por esse motivo, estive sempre sentada ao seu lado.” 

4º 

“Eu fui a primeira a escrever: Era uma vez…e a partir daqui o jogo foi 
continuando até ao último membro.” 

9º 

“O Dylan também regressou. Notei que ele tem sérios problemas em todos os 
aspectos: Social, de aprendizagem e pessoal.” 

15º 

“Disse-lhes que eu não estava e eles tinham, em conjunto, que achar a solução.”  
“E sem a minha ajuda, só trabalhando em equipa”. 

18º 

“Penso que é uma colaboração pontual, mas pelo que afirmou, amanhã, estará 
de volta!” 
“Penso em dizer ao grupo para que na Sexta-feira esteja presente na Festa de 
Carnaval, pois alguns membros do clube vão apresentar a peça “Cats” e é um 
bom momento para eles os irem apoiar. Penso também estar presente!” 

20º 

“estive a observá-los um pouco na sua distribuição! Estavam muito felizes!” 21º 

“Hoje estive a dizer ao grupo que eles participaram num concurso promovido 
por várias entidades, entre as quais o ACIME e o ME.” 

22º 

“Aqui tive de agir.” 23º 

“Agora as meninas esperam por mim na paragem do autocarro ou então à porta 
da escola, tal como aconteceu hoje. O meu relacionamento com todos é muito 
familiar. A Filipa, por exemplo, trata-me por Sandra.” 

26º 

“Pude ver que as meninas estão muito contentes em participar no clube e já 
andam a planear uma festa para o final do ano.” 
Penso que também estão mais motivados porque nos inscrevemos num 
concurso, cujo prémio é uma viagem a Paris!Ah! Elas também falaram em 
continuar o clube para o ano 

28º 

“Também perguntei sobre as notas e fiquei feliz ao saber que não tiveram 
negativa a Português. Pareceu-me também que estão bastante motivados para 
esta disciplina.” 

30º 

“Começo a pensar que o clube está a servir para: 
Integração; 
Desenvolver os elos e a amizade; 
Cooperação; 
 Interajuda; 
Motivação na disciplina; 
Aumentar a auto-estima.” 

31º 

“Elas iam dizendo oralmente e eu escrevia. 
Disse também que para a semana não havia clube na Terça-feira, pois como 
raramente faltam, era o prémio por isso. Mas para surpresa minha, elas 
preferiram não ter a folga e até decidiram a actividade que queriam trabalhar: 
um jogo dominó no qual se relaciona a imagem à palavra.” 

32º 



“A dada altura, eles pediram que eu participasse e estavam muito atentos ao que 
eu dizia.” 

33º 

“Vendo bem as coisas, estamos quase a acabar o ano! Como o tempo passa!” 39º 

“Aproveitei para fazer um pouco de mediadora. Então, o problema tinha a ver 
com um trabalho que deveriam ter acabado e não o fizeram e segunda a Stela foi 
por causa da Luana. Lá deixei ir para acabarem o trabalho.”   

40º 

“Só vieram duas! Onde estarão as outras?” 46º 

“Hoje voltámos a ir para o recreio fazer uma actividade. Aproveitei e tirei 
algumas fotos. No entanto, as meninas são tão envergonhadas que foi difícil!” 
“No fim avisei os alunos que a semana que vem é a última por isso não devem 
faltar! Começo a fazer o balanço destes meses e penso que foi positivo ver o 
desenvolvimento de cada aluno em Língua Portuguesa. Havia uns que nem 
falavam com tanta timidez e agora são umas tagarelas e até já são líderes do 
grupo (Stela); outras foram sempre as mais certinhas (Jessica N.); as que 
ajudavam todos (Catarina). 
Penso também que este foi um ano de implantação do clube e como tal foi 
apenas o primeiro passo para formar um grupo intercultural interessado em 
espalhar as maravilhas da Língua Portuguesa. Vejo que o clube não deveria 
acabar, porque percebi que ali os alunos sentiam-se bem, pois estavam quase 
todos no mesmo patamar de dificuldades e quem sabia mais um pouco ajudava 
o outro. Era realmente um lugar de trocas e amizades para a vida. Eu, ao longo 
do tempo, era apenas a colega mais velha que trazia actividades e que eles 
realizavam convictamente. Muitas vezes também as actividades eram sugeridas 
ou modificadas por eles, o que lhes fazia ficar muito orgulhosos, porque a ideia 
era aceite e partilhada. Neste clube todos tinham tempo para falarem e para se 
ouvirem uns aos outros. Este factor fez com que o espírito de grupo se 
desenvolvesse e até se criticassem por uma razão ou outra.”     

47º 

“O clube chegou ao fim …é tempo para reflectir sobre o tempo passado. 
Penso que o clube ajudou os alunos, na sua maioria, a desmistificar a Língua 
Portuguesa, pois eles tinham a ideia que a Língua Portuguesa era muito difícil. 
Eles aprenderam divertindo-se e principalmente com a ajuda dos colegas. Penso 
também que este é um ponto muito importante a referir.  
Na minha ideia ainda não está muito claro quanto quem/ o quê teve o papel de 
mediador, se o clube (tal como a ideia inicial) ou os alunos entre si.”  

48º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Relacionamento entre os alunos 
 

Unidades de registo 
Dia de 

ocorrência 
“Os alunos brasileiros chocam entre si!” 
 

4º 

“Eles trabalham muito bem em grupo. 
Penso que estão a gostar do clube, porque quando toca o recreio, eles querem 
continuar a trabalhar.” 

10º 

“Agora é mais nítido as amizades de cada um. E eles começam a dialogar fora 
do clube.” 

13º 

“De seguida, realizaram um jogo de socialização. Em que eles pediam 
voluntários para trabalhar a pares e depois apresentavam o que lhes calhava nos 
cartões ao resto do grupo. Foram eles que escolheram o jogo. Eles divertiram-se 
imenso.”   

18º 

“A Stela e a Luana trabalharam verdadeiramente em grupo. Ora uma escrevia, 
ora a outra, tal como acontecia com as ideias. A Filipa, a Andreia P. e a Jessica 
N. também o fizeram. No entanto, a Andreia P. foi um pouco mais passiva. A 
Catarina e a Andreia N. trabalharam bem, mas a Catarina ditava a sua história e 
a Andreia N. escrevia. Segundo elas, era assim porque a Catarina escreve com 
muitos erros. A STela e a Luana hetero-corrigiam-se.” 

22º 

“A Luana e a Stela trabalharam muito bem. A Luana explicou à Stela o porquê 
da palavra não se escrever assim. A Stela dizia: “Ah! Sim!” 
“O Dumitrass não estava a perceber o poema e a Filipa tentou  
ajudá-lo,, mas também não percebeu o que o poema dizia.”   

23º 

“Trabalharam muito bem em grupo.” 24º 

“Os grupos ajudam-se muito uns aos outros. Principalmente ao grupo da Stela e 
da Luana e escolhem as perguntas para elas.” 

25º 

“A Luana e a Stela chegaram ao clube zangadas.” 40º 

“Numa das actividades, o Dylan ficou zangado com a Stela, porque ela tirou-lhe 
a letra ou melhor chegou primeiro à letra que ele queria. Ele não gostou nada 
dessa atitude e sentou-se.” 

48º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ligação a outros membros da comunidade escolar 
 
 

Unidades de registo 
Dia de 

ocorrência 
“No entanto, tinha uma Directora de Turma à minha espera para falar comigo 
sobre uns alunos. Este seria o primeiro ponto positivo.” 

1º 

“Só falta distribuir e divulgar o Clube.” 8º 

“ À saída da escola, encontrei a Cristina e a sua avó. A Cristina apresentou-se. 
Eu e a avó tivemos uma conversa agradável. Fiquei a saber que a Cristina estava 
aflita porque tinha faltado ao clube. Respondi dizendo que a B está no clube 
para ajudar os alunos estrangeiros. A avó ficou bastante surpreendida e disse: “- 
Bem haja!”. No entanto, já entendi que a Cristina é uma aluna que tem algumas 
dificuldades no português( isto não disse!). Após este encontro, vim-me 
embora.” 

14º 

“Neles, os alunos escreveram Amo-te em várias línguas. O objectivo é distribuir 
os corações pela escola.” 
“Facto curioso: hoje juntou-se ao grupo uma amiga da Filipa, a Débora. A 
princípio ela só olhava, mas depois e por iniciativa própria começou também a 
ajudar.”      

20º 

“Hoje no clube estivemos a acabar os corações para distribuir pela escola. É um 
dia muito importante para eles, pois é o dia de S. Valentim. Todo o grupo está 
felicíssimo, porque vai distribuir corações, dizendo que os fizeram no Clube de 
Português.” 

21º 

“Hoje falei com a Directora de Turma do Dylan e falámos sobre o resultado dos 
testes. A Directora de Turma achou curioso porque deu o que ela esperava: 
Dylan em baixo e João S. em cima. No entanto, ela referiu que a posição do 
Dyalan está a alterar-se.” 

25º 

Distribuição dos jornais 29º 

“Falei com a Directora de Turma da Stela e da Luana, para combinar quando 
irei passar o teste sociométrico e falei também sobre as duas alunas. Pela 
conversa, a Directora de Turma disse que nenhum professor consegue cativar a 
atenção e interesse delas e que as mesmas não participam! São fraquinhas! 
Confrontada com o que lhe disse, ela ficou espantada, dizendo: “Só contigo é 
que elas estão bem, porque de resto ninguém consegue!”     

33º 

“Falei com a Directora de Turma do Dumitrass. Ela referiu que a integração 
dele está cada vez pior, que ele só bate aos colegas e que tudo piora devido ao 
facto dele não perceber o que se fala. Disse também que ele nunca ultrapassou o 
facto de sair do país dele e vir para Portugal. Está revoltado e até a mãe dele não 
sabe o que fazer.  
A mãe dele é também muito exigente (era professora) , quer que ele tenha boas 
notas, só que ele não consegue ter melhor por causa da Língua. Daí ele também 
ter estes comportamentos.” 

38º 

“Falei com a Directora de Turma do Dyalan. Ela perguntou-me se ele tem vindo 
ao clube, pois ele tem faltado ao apoio de matemática. Em conclusão: ele tem 
vindo à escola , mas fica no recreio.”  

40º 

“A Ana L. tem muito jeito para a distribuição. Os alunos que o recebiam 
paravam para o ler. Os funcionários que o recebiam ficavam muito contentes e 
teciam os maiores elogios, diziam que iniciativas deveriam continuar e até 
deram ideias para jornais futuros. Eles acham importante que no jornal se fale 

48º 



dos acontecimentos que se passam na escola e que se façam entrevistas aos 
elementos da escola para saber opiniões. Estavam tão contentes que até me 
mostraram a Terça-feira, a cadela da escola, a segundo os mesmos, ela (a 
cadela) deveria ser a estrela de um jornal.  
Houve ainda tempo para as despedidas e algumas fotos.”      
 

Actividades desenvolvidas/ Projectos 
 

Unidades de registo 
Dia de 

ocorrência 
“Estivemos a pensar e a elaborar um cartaz para dar a conhecer o mais recente 
clube da escola.” 

1º 

“Ele escreveu uma apresentação sua tanto em moldavo como em português.” 2º 

“As actividades que hoje se realizaram foram de carácter mais lúdico. 
Tiveram de fazer correspondência imagens a palavras e até construí-las. De 
seguida, distribui cerca de 15 letras a cada um e com essas letras, os alunos, 
individualmente, tiveram de construir palavras soltas e palavras cruzadas.” 

4º 

“No entanto, estivemos a preparar/pensar no nosso jornal e nas actividades da 
próxima semana.” 

5º 

“Os alunos depois do ponto de situação, realizaram ou pelo menos tentaram 
desenhar um logótipo para o jornal. Ainda não ficou nada terminado, até porque 
o nome do jornal ainda não está totalmente definido. Pensa-se que será O 

Interculturas.”  

6º 

“Hoje estivemos a elaborar cartões de Natal. Neles os alunos escreveram as 
Boas Festas aos colegas em várias línguas.” 

7º 

“Acabámos os cartões de Natal.” 8º 

“Hoje o grupo elaborou um texto em grupo. Este texto foi o primeiro que se fez 
para o jornal. O ponto de partida foi o jogo cadavre exquis. Depois de lido o 
resultado, elaborou-se o primeiro texto.” 

9º 

“Hoje houve a preocupação de acabar os textos que estavam incompletos, pois 
todos estão muito entusiasmados com o jornal, ou melhor, o boletim, porque a 
princípio irá ter poucas páginas. Este jornalinho já tem nome! Chamar-se-á 
“Páginas”. Foram os alunos que escolheram e depois votaram no nome. Todos 
quiseram! 
Quanto à finalização dos textos, estes forma realizados em grupos de 3 ou 4. 
Uns escreviam os outros ditavam/inventavam a história. Esta história tinha 
como base algumas imagens que lhes dei anteriormente.”  
  

10º 

“Hoje os alunos estiveram a passar os textos que escreveram, no computador. 
A Andeia P. ditava e a Cristina escrevia, enquanto o Dumitrass ia passando 
pelos computadores para ver se alguém escrevia com erros e quando isso 
acontecia, ele tentava corrigi-los. 
Entretanto, como não havia computadores para todos, um grupo que se 
despachou a escrever os textos que lhe dizia respeito no computador, estiveram 
a escrever um texto sobre S. Tomé. Pois, eu anteriormente pedi que eles 
pesquisassem sobre os seus países.” 

11º 

“Hoje o Dumitrass, a Jessica N. e a Andreia P. acabaram de passar os textos que 
lhes diziam respeito no computador. Depois disto, estivemos a fazer o ponto da 
situação do nosso jornal e a dividir tarefas.” 
“Cada aluno escolheu o que mais lhe agradava. Foi também decidido que caso 
eu falte, eles trabalham na mesma, pois há uma pasta (cp/cpl) no computador, 
onde podem deixar as pesquisas e os textos.”   

13º 



“Como os alunos foram, chegando aos poucos, a actividade de hoje confinou-se 
apenas ao balanço do nosso jornal e à distribuição de tarefas.” 

14º 

Entretanto, o outro grupo estava a fazer exercícios de construção de frases. O 
exercício consistia em construir frases com a ajuda de cartões com elementos da 
frase. Os alunos iam formando a frase. Este exercício serviu para expandir e 
reduzir frases e compreender que há grupos móveis na frase.”  

15º 

“Hoje estivemos a melhorar o editorial. Estivemos também a localizar nos 
mapas cada país dos alunos do clube. Houve tempo para organizarmos o jornal 
em rubricas.  
A Andreia N. trouxe os provérbios. 
A Alina os desenhos. 
A Catarina o poema para o Sabias que…  

16º 

“Mais uma vez estivemos a estudar os mapas (Mundo, Europa, África). Como 
alguns alunos vêm os dois dias ao clube, foram eles que explicaram aos outros 
onde se situavam os países de onde são todos originários.” 

17º 

“Os alunos estiveram a jogar o dominó dos adjectivos. Eles tinham de 
corresponder o adjectivo à imagem ou vice-versa.”  

18º 

“Amanhã é dia dos namorados e como tal, hoje estivemos a fazer corações e a 
decorá-los.” 
“O Ivanei não queria muito fazer os corações, mas depois foi uma boa ajuda, 
segundo ele, estava a fazê-los para os amigos entregarem às suas amadas.” 

20º 

“O grupo ficou muito entusiasmado, principalmente com o prémio, uma visita a 
Paris. A Andreia P. disse logo: “Vou visitar o meu tio.” 

22º 

“Hoje a Adriana e a Jessica N. estiveram a pesquisar anedotas para o jornal. 
Enquanto a Stela e a Luana estiveram a tentar corrigir os textos que foram 
escritos no dia anterior.” 
“Agora já falam mais. Quando têm dúvidas já tentam retirá-las. Depois, elas 
estiveram a acabar um texto feito por outro grupo. 
O Dumitrass ilustrava o poema da Catarina; a Adriana melhorava o texto da 
Stela e da Luana e a Filipa ilustrou o texto: “O pequeno detective.” 

23º 

“A actividade de hoje foi elaborar textos a pares e/ou corrigir os textos uns dos 
outros.”  

24º 

“Actividade de hoje: Trivial Cultural  
Actividade de passar textos a computador: Ivanei” 

25º 

A Luana fez um texto, sozinha, enquanto as outras meninas foram para o 
computador passar os textos para o próximo jornal. O número um do nosso 
jornalinho está prestes a sair. Faltam apenas os últimos detalhes.”Grupos a 
trabalhar:  
Stela e Jessica N. 
Ivanei 
Filipa e Andreia P. 
Andreia N. e Catarina.” 

26º 

“Hoje só estamos três (comigo). Por esse motivo a Luana e a Stela estiveram a 
fazer trabalho individualizado. Pedi que elas retirassem de um montinho de 
letras uma letra e a partir daí escrevessem um texto só com palavras começadas 
pela tal letra. A L não teve tanta sorte com o que lhe calhou: U;O;X. Enquanto a 
Stela teve a tarefa mais facilitada: H;N;F;T;R;J… 
O Ivanei também esteve presente, mas no computador. 
De seguida, elas leram o que tinham escrito e estivemos a corrigir os textos. 
Depois, elas estiveram a fazer caligramas.”  

27º 

“Hoje estivemos apenas a falar e a ver o jornal já concluído.” 
“Estivermos também a ver o e-mail que o clube tem. Elas adoraram!” 

28º 

Distribuição dos jornais 29º 



“Aproveitámos o tempo que nos restava com uma ida à internet ver o e-mail do 
clube, mas não tínhamos nada! Disse-lhes também para pesquisar sobre os 
países de cada um.” 

31º 

“Hoje só veio a Catarina, Andreia N. e a Soraia. Estivemos a inventar histórias a 
partir de cartões que lhes forneci.”  

32º 

“Hoje fizemos o mesmo de ontem, no entanto desta vez era cada uma que 
escrevia a história que os outros ditavam. A história era também feita em 
conjunto, ou seja, cada um tinha de a continuar, mas tendo em conta o que o 
colega tinha dito anteriormente.” 

33º 

“Hoje o grupo esteve a jogar um dominó que consistia em juntar a imagem à 
palavra. Elas gostaram imenso de jogar. O tempo passou muito rápido. Ficou 
combinado que para a semana não haverá clube. O que a Stela ripostou, dizendo 
que não queria folga para a próxima semana, porque preferis vir ao clube do que 
à aula de História. Passado alguns minutos, lá ficou convencida!   

34º 

“A Luana esteve a fazer um jogo de memorização e depois um outro jogo de 
correspondência imagem-palavra. Ela continua a falar muito pouco, quando 
queria dizer qualquer coisa ou tirar uma dúvida, olhava para mim e apontava. 
No entanto, à medida que o tempo ia passando, ela já começava a dialogar mais 
comigo e a pensar alto.”    

38º 

“Hoje pedi às alunas que escrevessem o género de uma avaliação do clube. Elas 
fizeram os textinhos num tom nostálgico, pois eu disse-lhes que elas 
imaginassem que era o último dia do clube. 
Após estes textinhos, ainda houve tempo para jogar o jogo da correspondência 
palavra-imagem.” 

39º 

“Enquanto isso, os outros elementos fizeram textos, a auto-avaliação do clube, 
um jogo de adivinhas (adivinhar verbos) e desenharam possíveis logótipos para 
o jornal.”  

40º 

Às quartas-feiras é dia de concurso. Hoje a actividade foi realizada no exterior. 
Os alunos a pares tinham de construir o maior número de palavras com letras 
que se encontravam escondidas. O outro jogo consistia em encontrar a letra que 
eu tinha dito previamente. O primeiro a encontrar tinha de dizer uma palavra 
começada por essa letra. 
Resultado do concurso: 
Stela+Andreia Pires- 30 pontos (sal, Nuno, casa, pato);  
Luana+Jessica N. – 45 pontos (desenho, neve, Juju, bola, lua, rato); 
Marisa+Dyalan – 11 pontos (sabão, gato, saco).”    

41º 

“Depois disso, as alunas estiveram a fazer caligramas e jogos de palavras com 
base nas palavras descobertas no jogo da quarta-feira anterior.” 

43º 

“A actividade de hoje consistiu em recortar palavras do jornal e a partir daí 
construir frases com sentido ou não. Foi uma actividade realizada a pares e que 
demorou a hora toda.” 

44º 

“Hoje as alunas estiveram a formar palavras e a fazer frases. Aproveitei para 
fazer uma revisão das funções sintácticas.” 

46º 

“Hoje estivemos a dobrar e distribuir os jornais.” 48º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caracterização do clube/ desenvolvimento do grupo 

 
 

Unidades de registo 
Dia de 

ocorrência 
“Lá para as 9h15, apareceu a minha primeira cliente, uma aluna do 7ºB 
portuguesa e boa aluna.” 

1º 

“Já tive mais um aluno e este era (é!) moldavo.” 2º 

“O Clube começou a compor-se! Já são seis alunos: duas portuguesas; uma 
aluna vinda de Itália; dois alunos do Brasil e uma aluna ucraniana.” 

3º 

“Hoje fomos seis alunos: um moldavo, uma aluna de Itália, dois alunos 
brasileiros, uma de origem Sãotomeense e outro de Cabo Verde.” 

4º 

“E fiquei a saber que mais alunos virão e até que umas das turmas quer 
participar na totalidade!” 

5º 

“Hoje também é um dia de alegria para o clube, porque entraram três novos 
elementos! Um rapaz, o Jorge, português, uma menina, a Stela de São Tomé e 
uma menina brasileira, a Luana. esta última está cá apenas há dois meses. Elas 
mostraram-se muito envergonhadas, mas mostraram vontade de participar.”  

21º 

“Hoje veio a Ana L .para o nosso grupo. Ela é irmã da Stela.” 
“Penso que os objectivos do clube se está a concretizar. Os alunos estão a 
trabalhar mutuamente e a aprender e apreender a Língua Portuguesa.” 

24º 

“A Ana L. esteve presente, mas ó vem quando não está muito cansada do apoio 
que tem na hora antes ao clube.” 

30º 

“O Dylan apareceu e ficou muito contente ao ver o seu nome no jornal. Fiquei a 
saber qual ele teve 3 a Português.”  

31º 

“Ah! O Dylan apareceu e gostou de participar, pois ele mostrava empenho no 
que fazia.” 

33º 

“Hoje só veio a Luana. Os outros elementos não vieram, talvez devido ao meu 
atraso foram-se embora. Apesar da L não ter visto ninguém”  

38º 

“A Cristina voltou! E com um ar muito feliz!” 39º 

“A Stela faz 11 anos.” 41º 

“Em conversa com a Ana L., ela disse que nunca falou ou escreveu outra Língua 
a não ser o Português. Lá em casa usaram sempre a Língua Portuguesa.” 

46º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratégias utilizadas para o desenvolvimento da comunicação entre os 
elementos do clube 

 
 

Unidades de registo 
Dia de 

ocorrência 
“Para além das apresentações oral e escrita, os alunos estiveram  a trabalhar em 
grupos de três, nos quais com a ajuda de imagens que lhes dei começaram a 
escrever um texto. Penso que é uma boa estratégia para que a comunicação flua 
e para que haja interajuda entre todos. Tive o cuidado de colocar uma 
portuguesa em cada grupo, pois elas são uma ajuda preciosa para o 
desenvolvimento da Língua Portuguesa nos alunos estrangeiros e assim 
concretizar um dos objectivos do Clube.” 

3º 

“Houve uma grande interacção entre eles, pois eu disse que estava invisível e 
que se alguém tivesse dúvidas tinha de pedir ajuda aos colegas. Foi muito 
engraçado a maneira como tentavam resolver os problemas.” 

4º 

“Com esta actividade, os alunos começaram a desenvolver a interacção entre 
eles e o diálogo. E até a escrita e a correcção ortográfica, pois eles é que 
escreviam e se corrigiam.” 

9º 

“Sobre a aquisição da Língua Portuguesa, eles estão a ser mediadores da 
aprendizagem na medida em que se corrigem uns aos outros” 

10º 

“Decidiu-se também que a Jessica N. e a Andreia P. ficam as responsáveis por 
fazer a ponte entre os dois grupos. 
A Jessica N. ficou também responsável por chamar os que andam a faltar 
(Dylan).” 

13º 

“Hoje o grupo esteve dividido em 2. A Adriana e o Ivanei  (que regressou ao 
clube) estiveram a verificar se todos os textos já estavam no computador e se 
estes estavam bem escritos. Eles notaram algumas frases mal escritas e disseram 
ao autor do texto (a Andreia P.) como se escrevia.”  

15º 

“A Adriana e o Ivanei estiveram a trabalhar com computador para adiantar mais 
um pouco o jornal.” 

17º 

“Foi difícil! Várias vezes tentaram encontrar a solução correcta. E encontraram 
ao fim de quatro tentativas.” 
 

18º 

“De seguida, fizemos um jogo o qual foi o mote para a escrita de textos a 
pares.” 
“No fim de tudo, os textos foram trocados entre os grupos para que fossem 
corrigidos uns pelos outros.”    

22º 

Grupos de trabalho: 
Ana L. – Luana 
Andreia P. – Catarina 
Andreia N.-Stela -Filipa 
Jessica N.-Stela 
Ivanei 
Ana L.-Luana: Luana abana a cabeça e diz :”Pera, tá aí um coisa errada.  
Ana L.: Ah! Sim. Isso que eu ia escrever. 
Stela diz: No dia seguinte… 
Filipa: assim fica muitas vezes no dia seguinte repetido! 
Stela: Ah! Sim. 
Jessica N. diz: viram um peru! Não! É preciso por peru amachucado na perna. 
Ponto final.   
A Andreia P. continua passiva. 

24º 



A Stela, que quando chegou não falava, agora fala pelos cotovelos e até 
perguntou se o clube continuava no 3º Período, porque estava a gostar de 
participar.   

28º 

“Hoje estivemos apenas a conversar sobre as férias e a fazer um jogo de cultura 
geral. No entanto aproveitei para perguntar os nomes comuns e próprios.” 
 

30º 

“ Hoje estivemos a falar sobre o tempo que faltava para acabar o clube. Faltam 
apenas três semanas! O tempo corre…” 

43º 

 
 

Condicionantes externos 
 

Unidades de registo 
Dia de 

ocorrência 
“Por causa da Feira do Livro tivemos que mudar de local e como já não bastasse 
quatro alunos faltaram ao Clube.” 

5º 

“Não houve. Motivo: doença” 12º 

“Não houve. Motivo: Acção de formação” 19º 

Dia desportivo e cultural da escola  29º 

“Hoje só começámos o clube perto das 9h30, porque a porta da biblioteca estava 
fechada.” 

31º 

“Não houve. Motivo: Feriado” 35º 

“Não houve. Motivo: Feriado” 36º 

“Não houve. Motivo: Folga” 37º 

“Hoje só veio a L. Os outros elementos não vieram, talvez devido ao meu atraso 
foram-se embora. Apesar da L não ter visto ninguém”  

38º 

“Não houve. Motivo: Provas de Aferição.” 42º 

“Não houve. Motivo: Greve.” 45º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Exemplos de notas de campo 



 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III –  Questionário Sociométrico 



 
QUESTIONÁRIO   

 
Aos alunos  

 
 

Nesta escola está a realizar-se um estudo cuja finalidade principal é poder vir a 

contribuir, de alguma maneira, para a melhoria da vida da escola e para a integração de 

todos os alunos.  

Por isso, é importante melhorar as condições de trabalho e principalmente de 

convivência entre todos. Nesse sentido, consideramos que será útil conhecer a vossa 

opinião acerca de alguns aspectos da vossa turma. Há já alguns meses que trabalham 

juntos e alguns conhecem-se, certamente, há já bastante mais tempo. Mas, é natural que 

nem todos se conheçam da mesma maneira, assim como também é natural que cada um 

tenha as suas próprias preferências quanto aos colegas com quem gosta mais de 

trabalhar ou de se divertir.  

Pedimo-vos, pois, que reflictam um pouco sobre a vossa experiência de 

convivência até este momento e que respondam com toda a sinceridade às perguntas 

que vos são colocadas.  

Em nenhum caso, os vossos colegas terão conhecimento das vossas respostas, 

porque é um questionário confidencial. 

Procurem, então, ler com atenção o que vos é solicitado, e responder 

imediatamente, sem se preocuparem com as respostas dos colegas do lado e sem fazer 

quaisquer comentários. Procurem também não deixar que os colegas saibam as vossas 

próprias respostas.  

Muito obrigada pela vossa colaboração.   

  

 
Baginha L, 1997  (Adaptado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



(Baginha, L, 1997) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Exemplos dos questionários sociométricos 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Fórmulas Sociométricas Cumulativas Individuais 

(Exemplos) 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Questionário dirigido aos Directores de turma 



 


