
 

GUIÃO DE ENTREVISTA A DIRECTORA DA ESCOLA 

SECUNDARIA DO PALMAEJO 

 
1- Como vê a relação entre escola/aluno? 

2- Como vê a relação Professor e a Direcção? 

3- Existem casos de indisciplina e agressão na Escola? 

a) Como vê a indisciplina? 

b) Como vê a agressão nesta escola? 

4- Como é que a escola tem estado a resolver estas questões? 

5- O quê que acha do castigo aplicado na escola? 

6- Acha que o castigo é a melhor forma de resolver a indisciplina?  

7-  A agressão como é resolvida? 

8- Qual desses casos acontecem com maior frequência? 

9- Já tem conhecimento de alunos que usam substancias tóxicas, (álcool, droga, 

tabaco)? 

10- Já tem conhecimento de professores que usam substancias tóxicas, (álcool, droga, 

tabaco)? 

11- O quê que a escola tem feito para minimizar ou evitar o problema da indisciplina? 

12- E a agressividade na escola?   



  

 

 

 
 

INSTITUTO SPERIOR DE EDUCAÇÃO 

 
O presente questionário enquadra-se num trabalho de investigação sobre a agressividade 

nas aulas de Educação Física na Escola Secundaria do Palmarejo. 

Agradecemos a colaboração respondendo as perguntas deste questionário. 

A. Identificação do Professor. 

Sexo:     F        M            Idade                     Ano de Escolaridade que lecciona . 

Habilitações Literárias -------------------------------------------------------------------- . 

Formação Professional --------------------------------------------------------------------  

Anos de Serviço ------------------- . 

1º Como é que vê a indisciplina?............................................................................  

Agressão na aula de Educação Física?................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

 

  Muito              Razoável                     Pouco 

   

 

2º O que acha do castigo? 

  

         Bom            Razoável                   Suficiente                    Mau 

    

 

3º Como é que costuma resolver os casos de indisciplina/ agressividade que ocorram 

durante as aulas? 

Falta Disciplinar                 Ripreenção Oral               Suspensão 

   

 

 



4º Achas que o castigo é a melhor forma de resolver os casos de ind. e a agressividade              

Sim           Não                  Talvez 

   

 

5º Já castigou algum aluno (a) ? 

    Sim               Não           Não Recordo  

   

 

Por que motivo?............................................................................................................. 

 

6º Já foi agredido por algum aluno (a) ? 

         Sim                    Não 

  

 

7º Já presenciou casos (actos) de agressão na escola? 

         Sim                   Não                     Não Recordo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

 O presente questionário enquadra-se num trabalho de investigação sobre a 

agressividade nas aulas de Educação Física na Escola Secundaria do Palmarejo. 

 Agradecíamos que colaborasse connosco respondendo as perguntas deste 

questionário. 

A. Identificação do aluno 

1 a)Idade-----------------------  

 b)Sexo: M------- F------ . 

 c)Ano de Escolaridade     

  7º          8º             9º            10º                                      

    

 

    d )B- Com quem vives? 

    Pais                 Pai                   Mãe                Outros    

    

 

  Em seguida, assinala com um (x) o correspondente ao teu caso: 

     

  2º Em casa tens um quarto só para ti---------? 

     B. Um quarto que divides com o irmão------? 

     C. Não tens quarto ----? 

    

3 º Em casa, com quem costumas falar sobre o que se passa na escola? 

Pai----? 

Mãe----? 

Irmão ou irmã------? 

Avó ou Avô------? 

Outra pessoa----- Quem?------------------------------- . 

Não falo com ninguém--------? 

        4º  Se costumas falar, isso acontece: 

       Todos os dias---- ? 



       Só as vezes------- ? 

    5º Gostas da escola que frequentas? 

         Sim----- Não----- 

 6º Considera-te um aluno: 

 Mau---- Razoável----- Bom----- Muito Bom----- 

7º a) Durante as aulas de Educação Física costumas ser agressivo?.......................... 

b)Em que momento da aula costumas ser agressivo?................................................                                                                                                                                 

 

8º Já foste agredido pelos professores? 

 Sim                 Não                Não Recordo           Não Responde 

    

 

 9º Que tipo de Agressão? 

  Física        Verbal 

  

 

10º Já presenciaste algum caso de Agressão? 

 Sim               Não 

  

 

  10 a)Se sim quantas vezes? 

    1 vez            2 vezes          3 ou + 

   

 

  10 b) Qual? 

    Física          Verbal                                   

  

 

B. Natureza do Castigo. 

 11ºO que achas do castigo? 

     Adequado           Razoável             Inadequado 

   

 

12º Já foste castigado com suspensão? 

     Sim           Não 

  

 

 

13º Como é que devia ser o castigo na tua escola? 

 

     Suspensão             Repreensão Verbal               Outros 

   

 

Indique ------------------------------------------------------------------------------------------  


