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Resumo 
 

A criação de hábitos saudáveis nas crianças e jovens torna-se 

importante para a adopção de uma vida activa no futuro, pois, como refere 

Garcia (2002), o desporto é um dos meios que poderá ser utilizado para 

encaminhar as crianças e os jovens a viverem melhor o tempo que lhes será 

disponibilizado no futuro. Assim, todos os professores têm um papel importante 

no fornecimento de informação e orientação para que os alunos decidam a sua 

participação nas práticas desportivas e julguem favorável a adopção da vida 

activa (Mota, 1997a). Neste contexto, importa estudar como a Escola e a 

disciplina de Educação Física, em particular, influenciam as crianças e os 

jovens na ocupação do seu tempo livre e de lazer. Para isso foram distribuídos 

questionários às alunas e aos alunos pertencentes ao 7º e 10º anos da Escola 

Secundária de Gondomar. As transcrições dos questionários foram sujeitas a 

uma análise de conteúdo efectuada a priori e a posteriori (Bardin, 1977; Vala, 

1986). Após a referida análise podemos dizer que existe uma concordância 

entre as alunas e os alunos quanto à ocupação do seu tempo livre e de lazer. 

Assim sendo, concluímos que as preferências dos alunos são, os meios de 

comunicação social, as actividades como ler ou passear, as actividades 

físicas/desportivas, as tarefas escolares, as tarefas domésticas, a 

convivialidade e necessidades vitais. Por conseguinte, a actividade 

física/desportiva surge em terceiro lugar na preferência dos alunos/alunas, 

contudo esta é uma diferença mínima que nos permite afirmar que a actividade 

física/desportiva assume uma elevada importância na vida dos alunos/alunas 

da Escola Secundária de Gondomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE: TEMPO LIVRE/LAZER; EDUCAÇÃO FÍSICA; CRIANÇAS E JOVENS 



Abstract 
 

Bringing up with healthy habits with children and young people is very 

important in order to make them adopt an active life in the future, as Garcia 

(2002), sport is one of the ways that we could use to take the children and the 

young people to live in a better way their future. So, all the teachers have an 

important role giving the information and guiding, to let the pupils decide their 

own participation in the sportive practices and letting them to know the 

advantages of an active life (Mota, 1997a). In this context it matters to study 

how the School and the subject of Physical Education, in particular, persuades 

the children and the young in their leisure time. 

 In order to do this study some questionnaires were distributed to the pupils of 

the 7º and 10º grades from Escola Secundária de Gondomar. The transcriptions 

of the questionnaires were submitted to a analysis of contents done before and 

after (Bardin, 1977; Vala, 1986).  

After that we are able to say that boys and girls are in agreement in what 

concerns their hobbies. So from what we’ve studied we conclude that the pupils 

give their preferences to the media, reading, walking, sport, school works, 

house activities, social intercourse and essential needs. Therefore, the sport 

activity comes in third place in their choices, however this is a minim difference 

and it allows us to say that sport activity takes a high importance in the life of 

these pupils, boys and girls, at the Escola Secundária de Gondomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: LEISURE AND SPARE TIME; PHYSICAL EDUCATION; CHILDREN AND 

TEENAGERS. 
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1 – Introdução 
 
 

Uma das características mais particulares do século XX, o século que 

espelhou as mais rápidas e grandes mudanças de toda a história da 

humanidade a nível social, cultural, político e económico, é traduzida pela ideia 

de mudança (Garcia, 1999). 

A mudança defendida por vários autores centra-se na alteração dos 

valores defendidos ou expressos pela sociedade em diversos momentos da 

sua história (Garcia e Queirós, 1999). De facto, os valores estão particular e 

temporalmente presentes na vida do ser humano e valem por eles próprios 

(Patrício, 1997). Assim, o mesmo valor poderá estabelecer diversas leis ou 

normas de acordo com os diferentes contextos (Gervilla, 2000). 

• Sendo a mudança uma das principais características da 

sociedade contemporânea, esta poderá assumir-se como paradigma das 

alterações da relação do tempo de trabalho com o tempo livre (Garcia, 2000). 

Com efeito, as modificações impostas pela diminuição do tempo de trabalho, 

bem como pelo decréscimo dos postos de trabalho, repercutem-se na vida do 

quotidiano, pelo que não é surpreendente que nos últimos tempos a temática 

do tempo livre seja alvo de preocupação. O lazer surge, assim, como uma 

resposta adequada, pois associado a este está sempre subentendido um 

determinado conteúdo, livremente escolhido. 

Dumazedier (1962/2000) refere que o lazer se transformou em menos de 

cinquenta anos, ou seja, tornou-se sedutor transfigurando-se num “objecto” de 

consumo, bem como numa nova doutrina de satisfação. Também Garcia 

(2002) afirma que o lazer apresenta-se não só como um valor, mas também 

como uma necessidade real da sociedade contemporânea. Na realidade, 

parece consensual que o lazer varia de acordo com as pessoas, com o local, 

com a cultura, e face à necessidade de cada ser. Como salienta Mota (1997a), 

o lazer é marcado pela procura e encontro de um estado de satisfação 

produzindo no sujeito prazer e satisfação capazes de desenvolver nele o prazer 

de viver. Por conseguinte, é de considerar o lazer como um fenómeno 

universal, das sociedades contemporâneas em que a procura da felicidade, 



alegria, ou seja, a procura do hedonismo são os traços característicos (Bétran 

e Bétran, 1995). Dumazedier (1962/2000) acrescenta ainda que o lazer não é 

exclusivamente o tempo de abstracção e entretenimento, mas também aquele 

onde se obtém um conhecimento desinteressado. Deste modo, o lazer é uma 

necessidade a satisfazer com independência e num tempo que se quer 

independente, isto é, num “tempo livre” (Garcia, 2002). 

Assim sendo, pensamos que se torna capital educar para o lazer. Sendo 

a escola uma instituição social, também esta deverá preparar as crianças e os 

jovens para desenvolver a percepção do tempo livre e proporcionar uma 

vivência com sentido humano (Garcia, 2002). Deste modo, é imprescindível 

que as disciplinas curriculares inseridas na escola tenham sempre presente a 

educação para os valores (Patrício, 1997) e também a educação para o tempo 

livre, já que o lazer se parece configurar como um aspecto cada vez mais 

importante na contemporaneidade.  

Tendo em conta o âmbito deste trabalho, debruçar-nos-emos sobre a 

Educação Física. Na realidade, é de salientar que a Escola e as aulas de 

Educação Física são reconhecidas como um local excepcional para um 

desenvolvimento desportivo e também no alicerçar de ideias e apropriação de 

comportamentos para a vida futura das crianças e os jovens (Garcia, 2002). 

Deste modo, a Escola em geral, e a Educação Física em particular, como 

encarregadas pela formação desportiva dos alunos, desempenham um 

importante papel na resolução de determinados aspectos de formação e 

educação. 

Se a sociedade “exige” a ocupação do tempo livre e a prática de uma 

actividade de lazer e de certa forma proporciona a sua execução, pretendemos 

saber e compreender o papel da disciplina de Educação Física, nos alunos do 

7º e 10º anos da Escola Secundária de Gondomar, no que concerne à sua 

influência para a realização de uma actividade de lazer activa. Neste sentido, 

os objectivos deste trabalho são: 

- Verificar como os alunos ocupam o tempo livre e de lazer; 

- Verificar se a actividade física se enquadra na ocupação desse tempo;  



- Relacionar os objectivos anteriores com a importância/papel da 

actividade física. 

- Compreender o papel da Educação Física na ocupação do tempo 

livre/lazer dos alunos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – Revisão da Literatura 
2.1 – A Importância do Tempo Livre/ Lazer na Sociedade Contemporânea 
 

A situação vivida na era contemporânea parece ser consequência de um 

processo que a própria sociedade desenvolveu a partir das revoluções políticas 

e tecnológicas do século XVIII, embora seja mais identificada com a Revolução 

Industrial do século XIX. 

No final do século XIX, o autêntico século do trabalho, os países mais 

envolvidos na Revolução Industrial ficaram marcados pelo excesso de tempo 

dedicado ao trabalho (Garcia, 2002).  

A este propósito, Costa (1991) lembra que na época da Revolução 

Industrial o trabalho humano fornecia cerca de 30% da energia utilizada nas 

fábricas, bem como nas actividades agrícolas. Ainda segundo o mesmo autor, 

previa-se que este valor representasse, nos países mais desenvolvidos, 

unicamente 1% do total da energia gasta nestas actividades.  

Com a luta dos trabalhadores, com a tomada de consciência dos patrões 

da crescente carência de mão-de-obra e face aos constantes progressos 

tecnológicos, a analogia tempo de trabalho/tempo de não trabalho foi sofrendo 

importantes alterações (Garcia, 2002). Assim, os avanços traduzidos nos 

transportes e nas comunicações, os progressos na agricultura, os métodos de 

produção em massa e os recentes desenvolvimentos na tecnologia informática 

(Prentice e Jebb, 1995), combinaram-se de forma a proporcionar uma 

diminuição no tempo de trabalho.  

Efectivamente, com a mecanização e os avanços tecnológicos, o tempo 

de trabalho tornou-se cada vez mais distinto e antagónico do tempo de “não 

trabalho”, transformando-se, lentamente, num quadro de recentes actividades 

de descanso, de divertimento e de aperfeiçoamento (Dumazedier 1962). Assim, 

e de acordo com o mesmo autor, o melhoramento do nível de vida foi escoltado 

por um aumento do número de horas livres. 

Neste contexto, se na Revolução Industrial as jornadas de trabalho eram 

de 16 horas e durante 6 dias, num total de quase 100 horas (Garcia, 2002), 

nesta nova sociedade, as horas de trabalho diário rondam as 7/8 horas com 



trabalho semanal, de 5 dias e com direito a 25 dias úteis de férias (Garcia, 

2002). Ou seja, ao longo dos tempos e, principalmente, na sociedade ocidental 

actual, o tempo livre tem vindo a aumentar em detrimento do tempo de 

trabalho, como podemos constatar através dos gráficos abaixo apresentados 

sugeridos por Bento (1991a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, as modificações forçadas pelo decréscimo do período de 

trabalho repercutem-se no dia-a-dia do ser humano. Assim, e de acordo com 

Mothé (1997), entramos numa sociedade onde pela primeira vez o tempo livre 

ultrapassa o tempo de trabalho. Isto é, vivemos num tempo de transição 

progressiva da “sociedade de trabalho” para uma “sociedade do trabalho, da 

cultura e do tempo livre” (Bento 1991a, p.23).  

De acordo com os actuais linguísticos, o tempo livre é todo o tempo 

liberto das ocupações de trabalho que, em sociedades como as nossas, só 

parte dele pode ser dedicado às actividades de lazer. Ou seja, fora das 

actividades laborais o tempo livre serve para relaxar, recuperar do “stress”, de 

um modo que satisfaça as necessidades do indivíduo. Como refere 
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Fig. 1 - A Mudança da Sociedade do Trabalho para a Sociedade do Trabalho e do 
Tempo Livre (Bento, 1991a, p.23). 
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Schrödinger (1989, cit. p/ Mota, 1997a, p. 27) ainda que noutro âmbito de 

abordagem, de facto “o tempo é o tirano mais severo que nos subjuga, 

porquanto restringe ostensivamente a existência de cada um de nós a limites 

estreitos”. 

Desta forma, o tempo livre não pode ser percebido como antagónico do 

que quer que seja, pois existe um tempo rico em contexto cultural (metafísico e 

sagrado) e um tempo explícito e técnico (tempo físico e biológico), ou seja, a 

sua análise depende do seu contexto (Garcia, 2002).  

Se, inicialmente, o tempo livre era decretado como tempo extra-laboral e 

fora das actividades, onde o sujeito se envolvia durante o tempo arbitrário, 

proporcionando um momento e um lugar para o relaxamento e recuperação do 

stress, ou para o seu próprio proveito (Shivers, 1985, cit. por Mota, 1997a), a 

partir de 1950, o tempo livre emergiu como um área de realização pessoal. Ou 

seja, foi sendo direccionado para outras áreas de exteriorização da qualidade 

de vida e do bem estar, isto é, para os valores do lazer (McDowell, 1981, cit. 

por Mota, 1997a).  

Deste ponto de vista, o lazer corresponde a uma atitude, a um 

comportamento, algo que tem lugar durante o tempo livre. Nesta perspectiva, a 

actividade em concreto que se efectua num determinado tempo torna-se 

menos relevante, sendo a forma como a realizamos e a desenvolvemos uma 

satisfação em prazer para o indivíduo (Marques, 1997). Neste sentido, o 

conceito de lazer não nega o conceito de tempo livre, simplesmente associa-

lhe a perspectiva de prazer.  

É de salientar que todas as actividades de lazer são actividades de 

tempo livre, no entanto, nem todas as actividades de tempo livre são 

actividades de lazer (Elias e Dunning, 1992). A expressão “tempo livre” refere-

se, assim, a um tempo concebido e assente em critérios de residualidade e de 

relação com o tempo de trabalho (Dumazedier, 1962). Por seu lado, ao lazer é-

lhe atribuído um significado específico e uma existência independente (Elias e 

Dunning, 1992). Por conseguinte, o tempo de lazer é considerado como um 

tempo próprio na vida de cada indivíduo, conferindo-lhe a capacidade de 

desenvolvimento e crescimento como um todo (Sharma, 1994). 



Na realidade, o lazer constitui-se um fenómeno social. Já Aristóteles (in 

Mota, 1997a) referia que a primeira coisa que se poderá dizer do lazer é que 

não é nova. Por sua vez, Garcia (2002) refere que o lazer é uma manifestação 

social total, convocando toda a sociedade para a sua vivência e para a sua 

reflexão.  

Dumazedier (1962/2000, p.34), na década de 1960, define lazer como 

sendo “um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 

livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se 

ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou 

desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais”. Para este 

autor, o lazer apresenta três funções, a de descanso, a de divertimento e a de 

desenvolvimento da personalidade. Já na década de 1980, Samuel (1984) 

interpreta o tempo de lazer como um fragmento do tempo livre cujo conteúdo é 

dirigido para a realização pessoal como fim último. 

Mais recentemente, a World Leisure and Recreation Association (1993) 

define lazer como uma área específica da experiência humana com benefícios 

próprios, incluindo liberdade de escolha, criatividade, satisfação, fruição e 

crescente prazer e felicidade. Inclui formas de expressão ou actividades cujos 

elementos são tão frequentemente de natureza física como de natureza 

intelectual, social, artística ou espiritual.  

No entanto, o lazer e o tempo livre nem sempre tiveram a mesma 

importância, foram evoluindo paulatinamente fruto do desenvolvimento da 

sociedade. Deste modo, se o tempo livre e o lazer foram uma das principais 

conquistas do século XX, isso não poderemos afirmar durante os séculos XVIII, 

XIX e a primeira metade do século XX, onde o lazer era considerado um vício 

pessoal e social, já que ao trabalho era atribuído grande valor ético e religioso 

pelo calvinismo e puritarismos vigentes (Mothé, 1997). O lazer era percebido 

como uma actividade improdutiva, em oposição ao trabalho que era 

considerado produtivo. 

É a partir da última metade do século XX que o valor moral da procura 

da felicidade substitui o valor moral do dever, fazendo com que o tempo livre e, 



consequentemente, o tempo dedicado ao lazer, ocupem paulatinamente o 

centro da vida social (Elias e Dunning, 1992). Esta nova vida social, integrada 

na “civilização do lazer” (Dumazedier, 1962/2000), como é inevitável, acarreta 

novos desafios, dos quais salientamos as escolhas do lazer, no sentido da 

ocupação racional do tempo livre. 

Podemos verificar esta evolução do tempo livre e do lazer através do 

quadro abaixo representado (adaptado de Edginton et al. 1995, cit. p/ Barros 

1999): 

Era Pré-literária Era Agrícola Era Industrial Era Tecnológica 
SURGIMENTO 

Anterior à 
história escrita 

Há 8 mil anos Início do Século 
XIX 

Início da década 
de 1950 

CARACTERÍSTICAS 
Não existia 
separação 
clara entre o 
tempo 
dedicado ao 
trabalho e 
tempo 
dedicado ao 
lazer.  
 
O lazer e os 
jogos estavam 
relacionados a 
aquisições das 
habilidades 
para a 
sobrevivência 
(pescar, 
nadar...). 

O conceito de 
tempo mudou e as 
pessoas passaram 
a desenvolver 
actividades 
relacionadas com 
as estações do ano 
(plantio, colheita).  
 
As actividades de 
lazer e o tempo de 
lazer estavam 
ligados a esses 
eventos sazonais, 
incluindo jogos, 
danças e outros 
rituais de 
socialização. 
 
Evidências indicam 
que o tempo para 
actividades de lazer 
era maior quando o 
trabalho no campo 
diminuía. 

A noção de tempo 

para a sociedade 

muda drasticamente 

passando-se a 

distingir fortemente 

os conceitos de 

tempo de trabalho e 

tempo de lazer. 

 
O trabalho 
tornou-se tedioso, 
cansativo e 
repetitivo. 
 
Lazer industrial 
(actividades 
produtivas ou 
como meio de 
compensação 
para a 
insatisfação com 
o trabalho). 

Os computadores 
e a televisão 
alteram a forma 
de vida das 
pessoas. 
 
O lazer passa a 
ser visto como 
um fim em sim 
mesmo. 
 
As oportunidades 
de interacção 
social diminuem 
com a criação 
dos meios de 
interacção 
electrónica. 
 
Predomínio de 
actividades de 
lazer de natureza 
intelectual ou 
fisicamente 
passivas. 

 



Através do quadro exposto, constatamos que até ao início do século XIX 

era dada grande importância ao trabalho, sendo o lazer relegado para um 

plano nitidamente inferior. No início da década de 1950, pelo contrário, verifica-

se que o tempo de lazer é superior ao de trabalho, ou seja, aspira-se, a uma 

vida com mais tempo livre de trabalho. Assim, com o ingresso nesta Era 

Tecnológica há uma alteração na vida das pessoas e o lazer passa a ser visto 

e vivido como um bem em si mesmo. Como refere Dumazedier (1962/2000, p. 

20), “o lazer apresenta-se como um elemento central da cultura vivida por 

milhões”. Ou seja, o lazer produz no sujeito prazer e satisfação, capazes de 

desenvolver nele a alegria de viver, pois é marcado pela busca e encontro de 

um estado de satisfação como um fim em si mesmo (Mota, 1997a).   

Na realidade, todas as manifestações do lazer vão de encontro às 

necessidades do indivíduo e face às imposições da sociedade (idem). O lazer 

é, pois, uma manifestação universal característica da sociedade 

contemporânea. Desta forma, o lazer só pode ser considerado como tal quando 

é colocado à disposição da totalidade do ser humano (Sharma, 1994), ou seja, 

é uma reivindicação e um direito do ser humano. Como salienta Dumazedier 

(1962/2000), o lazer fundou uma nova moral de felicidade, chegando a chamar 

incompleto a todo o sujeito que não goza ou não sabe gozar do seu tempo 

livre.  

Deste modo, é importante saber viver o lazer, pois sem essas vivências 

as tendências naturais do Homem para o jogo, exploração, movimento e 

dinâmica são transformadas em hábitos menos correctos, ou seja, o Homem 

torna-se sedentário. Assim, como a Escola é uma instituição social capaz de 

proporcionar vivências nas crianças e nos jovens (Matos e Graça, 1991), 

deverá educá-los para o lazer, bem como, prepará-los não só para a uma vida 

activa (profissional e social), mas também para a gestão dos seus tempos 

livres. Considerando que a Escola deve preparar as crianças para uma vida 

activa, as aulas de Educação Física, em particular, devem contribuir para a 

orientação das suas futuras horas de lazer de forma a motivá-los para este tipo 

de vida.  



Podemos então concluir que a educação para o lazer é fundamental no 

que diz respeito à adopção de uma vida activa, onde a alternância e a 

variedade de ofertas são as condições necessárias para alcançar os alicerces 

de uma prática activa e duradoura (Bento, 1995), bem como para a formação 

das crianças e dos jovens.  

 

 

2.1.1 – Práticas de Lazer 
 

Nas práticas de lazer, a sensibilização positiva que o sujeito possui para 

com a actividade é o ponto fulcral, sendo o comportamento dos jovens 

influenciado pelas experiências objectivas, bem como pela percepção dessas 

experiências (Esculcas e Mota, 2005). Por isso, se a experiência for positiva ou 

engraçada e se a experiência valorizar as percepções das crianças e dos 

jovens, então a actividade escolhida terá uma probabilidade maior de se 

manter para o resto da vida (idem). 

Apesar de ser consensual que as actividades físicas e desportivas no 

desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens são importantes, existe 

cada vez mais uma falta de tempo e de um espaço onde ocorra o recreio das 

crianças e dos jovens (Lima, 1995). De facto, a actividade lúdica é um enigma 

das sociedades contemporâneas, onde o problema de espaços e 

equipamentos para o jogo e tempo livre deverá ser ponderado. Talvez esta seja 

uma das razões pelas quais se nota uma escolha cada vez mais frequente de 

actividades lúdicas não ligadas ao desporto. Com efeito, e de acordo com 

Shamm et al. (1961, cit. p/ Esculcas, 1999) e Sullenger et al. (1953, cit. p/ 

Esculcas, 1999), uma das características comuns das populações das 

sociedades desenvolvidas é a elevada quantidade de tempo que as crianças e 

jovens gastam no visionamento da televisão. Também Lopes e Coelho (2003) 

verificaram que os comportamentos mais referidos pelos jovens portugueses 

na ocupação dos tempos livres é o tempo passado a ver televisão ou a utilizar 

outros equipamentos tais como o vídeo, os videojogos e a internet. Outro 

estudo realizado na América do Norte e na Europa indica que 



aproximadamente um terço das crianças e jovens (entre os 11 e os 13 anos) 

assistem a 2-3 horas de televisão por dia e um terço vê excessivamente 

televisão, cerca de 4 horas por dia (Anderson e col., 1998). Apenas a televisão 

ocupa mais de 20 horas da semana das crianças (Molnár e Livingstone, 2000 e 

Robinson, 2001, cit. p/ Johnson, 2000; Clocksin e col., 2002). Igualmente, 

Strasburger e Donnerstein (2000) verificaram que as crianças e adolescentes 

norte-americanas passam, em média, 3-5 horas por dia a ver televisão, a ouvir 

rádio, a jogar vídeojogos e a navegar na internet.  

Apesar dos estudos anteriores terem sido realizados em datas distintas, 

verificamos que as actividades de lazer preferidas pelas crianças e jovens 

estão relacionadas com actividades não desportivas, como por exemplo, “Ver 

televisão”. No entanto, parece-nos que os motivos não serão os mesmos para 

os diferentes momentos. Deste modo, os motivos que levavam as crianças e os 

jovens em 1953 a ver televisão, podem estar relacionados com a falta de 

ofertas noutros campos, todavia, os motivos que levam as crianças e jovens da 

sociedade actual a optarem por actividades não desportivas poderão estar 

relacionadas com o pouco tempo para praticarem actividades desportivas, bem 

como, com um maior leque de escolhas de ocupação dos tempos livres e de 

práticas de lazer. 

Com a finalidade de confirmar a importância das práticas de lazer dos 

jovens dos 12 aos 15 anos de idades, Cloes e col. (1997) levaram a cabo uma 

investigação em cinco países Europeus (entre os quais Portugal). Nesta, foi 

possível apurar que são quatro os tipos de actividades mais praticadas. Assim, 

em média, 6 em cada 10 jovens mencionam “Ouvir música”, “Ver televisão ou 

vídeo”, “Estar/conversar com os amigos” e “Ler”. Num outro estudo, realizado 

por Juan et al. (2001) em Espanha, onde os resultados são idênticos aos 

demonstrados pelo Instituto Nacional de Estatística (1999) em Portugal, refere-

se que ver televisão, ouvir rádio, ler livros, jornais e revistas são as actividades 

predilectas das crianças e dos jovens.  

Na mesma linha de estudos, Esculcas e Mota (2005) realizaram uma 

análise das actividades de lazer mais procuradas pelos adolescentes 

portugueses, com uma amostra de 594 sujeitos, dos quais 304 eram do género 



feminino e 290 do masculino. Neste estudo, 94,3% dos inquiridos afirmaram 

que as suas actividades de lazer preferidas eram ouvir música, 92,2% 

responderam fazer os trabalhos para a escola, 90,6% preferem ver televisão ou 

vídeo, 90,6 afirmaram preferir conversar com os amigos, 76,4% referiram jogar 

às cartas, vídeo e computador, 42,2% admitem gostar de desporto não 

organizado e 41% têm preferência pelo desporto orientado ou de competição. 

Acedendo à prática desportiva, de tempo livre de crianças e jovens de 

Espanha, Ferrano (1993 cit. p/ Eira, 2004) refere que 27% dos jovens praticam 

todos os dias actividade física no lazer, 44% afirmaram praticar duas a três 

vezes por semana, 16% praticam desporto preferencialmente aos fins-de-

semana, 4% pratica unicamente nas férias actividades desportivas de lazer e 

9% referem que excepcionalmente praticam actividades de lazer. Já Marivoet 

(2001), num estudo realizado em Portugal, refere que 15% da população 

portuguesa realiza uma actividade física regular, 8% pratica uma actividade 

física e 14% não pratica qualquer actividade física. A mesma autora menciona 

que apenas 19% da população realiza actividade física como prática de lazer. 

Também Ferreira (2003), demonstrou que entre os jovens portugueses 12% 

realizam actividade física diariamente ou quase diariamente, 20% pelo menos 

uma vez por semana e 5% pelo menos uma vez por mês.  

Assim, e através dos resultados obtidos nos diversos estudos 

apresentados, verificamos que as crianças e os jovens têm uma elevada 

ocupação dos tempos livres, embora algumas dessas actividades não estejam 

relacionadas com actividades desportivas. 

Neste contexto, parece-nos interessante o desenvolvimento de projectos 

que direccionem a ocupação do tempo livre e de lazer com desafios 

estimulantes e motivadores, tentando incutir a prática desportiva de forma a 

que as crianças e os jovens adquiram um estilo de vida activo e saudável para 

o seu futuro. Assim, a adopção de um modo de vida activo implica a escolha de 

uma actividade física que corresponda às necessidades e capacidades 

individuais, sendo o próprio indivíduo a determinar como e quando incluir a 

actividade física no seu dia-a-dia (Lopes, 2001). Neste sentido, é importante 



que a actividade física seja assumida pelo indivíduo e não se expresse apenas 

pela intenção adiada do modo de vida. 

Na realidade, a actividade física, enquanto actividade de lazer, permite a 

vivência de um conjunto alargado de emoções que vão convergir na ideia de 

bem-estar e qualidade de vida (Mota, 1997a). Segundo Holopainen (1985, cit. 

p/ Araújo, 2002), a participação em práticas regulares de actividade física 

promove o conhecimento acerca do meio, o desenvolvimento de habilidades de 

carácter cognitivo, motor e o estabelecimento de relações de socialização 

como colegas e amigos. Deste modo, a actividade física possibilita a vivência 

de tempos de alegria, prazer, ausência de “stress”, entusiasmo, felicidade, 

movimento, gozo da vida, enfim, de tempos em que o indivíduo se encontra 

bem consigo próprio (Bento, 1991b). De uma forma mais expressiva e 

ilustradora, toda a actividade física realizada deverá ir de encontro às 

expectativas de cada sujeito, pois só assim se poderão favorecer, 

manifestamente, hábitos de actividade física activos nos adultos induzidos pela 

prática enquanto crianças e jovens. 

Para que as actividades físicas possam exercer alguma influência é 

imprescindível que assumam uma maior relevância dentro dos valores que a 

sociedade considera e oferece aos seus membros (Mota, 1997a). Assim, a 

escola, enquanto elemento decisivo na construção da sociedade, pode 

desempenhar um papel de relevo no que concerne à manutenção futura de 

uma vida activa (Bento 1991b). Por conseguinte, não se pode atropelar o papel 

das actividades físicas no contexto escolar, sendo imperativo que a Escola 

pense no desenvolvimento de actividades físicas durante o tempo escolar 

liberto de tarefas curriculares (Garcia, 2002). A Escola é, assim, através da 

disciplina de Educação Física, determinante na aprendizagem e vivências de 

actividades físicas dos seus alunos (Duarte, 1991). Desta forma, a disciplina de 

Educação Física, tendo como propósito a criação de atitudes favoráveis à 

prática de actividades físicas, actuará como força motivadora dos alunos, para 

a prática dessas actividades (idem). Cabe, portanto, particularmente ao 

professor de Educação Física ajudar as crianças e os jovens a incrementar 

hábitos saudáveis de actividade física regular (Mota, 1991). No entanto, parece 



não haver dúvidas que muitas crianças e jovens começaram a abominar a 

actividade física, ou a afastar-se dela, porque as aulas de Educação Física lhes 

facultaram experiências frustrantes de insucessos repetidos (idem). 

Por conseguinte, é da responsabilidade do professor estruturar as aulas 

de maneira a proporcionar aos alunos um elevado tempo disponível para a 

prática e garantir um elevado empenhamento nas tarefas motoras das aulas e, 

desta forma, proporcionar o aumento das actividades físicas. Assim, segundo 

Mota (1992), não devemos menosprezar o papel significativo das actividades 

físicas, seja no contexto escolar seja no domínio das actividades de lazer e 

tempos livres, dado que estes se constituem como um meio de compensação 

dos efeitos lesivos dos estilos de vida da sociedade actual, isto é, “stress”, 

sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, maus hábitos alimentares e outros. 

 

 

2.2 – Educação Física e Tempo Livre/ Lazer  
 

2.2.1 – A Importância da Educação Física no Contexto Escolar 
 

O processo educativo não é um processo em abstracto. Ele pode ser 

entendido e estudado pelos diversos quadrantes científicos, mas ele é, 

igualmente, o resultado de uma interacção entre dois indivíduos distintos, o 

professor e o aluno (Mota, 1997a). A educação é, pois, um estado de 

maturação; é, analogamente, um ensaio que não se circunscreve aos “saberes 

e fazeres” de um campo de leccionação, sendo imperioso não esquecer as 

construções exteriores à escola que o aluno leva consigo (idem). Deste modo, 

a essência da educação e do sistema escolar assenta na herança sócio-

histórica da humanidade – dos saberes, das capacidades e dos valores, ou 

seja, assenta na cultura que caracteriza uma determinada civilização, e que 

uma geração deixa aos vindouros (Januário, 1995). Para além disso, dever-se-

á ressalvar a educação, não somente como um fenómeno de escolarização, 

mas como o método que garanta o conhecimento e entendimento do mundo 



que nos rodeia, garantindo ao sujeito o aperfeiçoamento das suas capacidades 

e da sua emancipação para o agir (Mota, 1997a). 

Essa educação deverá iniciar-se, primeiramente, no seio da família, 

primeiro agente de socialização, onde se integram diversas dimensões 

educativas, cognitiva social e moral incluindo ainda uma educação física e 

motora (Januário, 1995). Já na fase escolar, as crianças e os jovens têm um 

acompanhamento educativo especializado. Aliás, a área e disciplina escolar 

correspondente tem o mesmo nome do processo que desencadeia: Educação 

Física (idem). Assim sendo, podemos referir que a Educação Física insere-se 

na educação através do movimento, integrando-se, assim, no acto educativo. 

Este movimento, nas aulas de Educação Física, deverá sobretudo transfigurar-

se em princípios de uma prática diversificada, desenvolvida de forma regular e 

continuada (Junior, 2004).  

Com efeito, como refere o Conselho Internacional de Ciência do 

Desporto e de Educação Física (ICSSPE, Berlim, 1999, cit. p/ Romão e Pais, 

2002), é importante reforçar a ideia que a Educação Física é um processo que 

deverá ser mantido ao longo da vida e principalmente para todos os jovens, 

reiterando que uma Educação Física de qualidade: 

• é um dos meios mais eficientes de promover nas crianças e nos 

jovens, seja qual for a capacidade/incapacidade, o género, a idade, a 

cultura, a raça, a etnia, a religião ou nível social, com habilidades, atitudes, 

valores e conhecimentos, a compreensão para uma participação em 

actividades físicas e desportivas ao longo da vida; 

• ajuda as crianças e os jovens a alcançarem uma integração segura e 

um desenvolvimento adequado da mente e do corpo; 

• ajuda as crianças e os jovens a desenvolverem padrões de interesse 

em actividades físicas, as quais são indispensáveis para o desenvolvimento 

desejável, e constroem  os requisitos para uma vida saudável na idade 

adulta; 

• ajuda as crianças e os jovens a desenvolverem o respeito pelo seu 

corpo e o dos outros; 



• desenvolve nas crianças e nos jovens o entendimento do papel da 

actividade física para a promoção da saúde; 

• contribui para a confiança e a auto-estima das crianças e dos jovens; 

• destaca o desenvolvimento social, preparando os jovens para 

enfrentarem competições, vencendo e perdendo, cooperando e 

colaborando. 

Deste modo, cabe à Educação Física, cuja matéria de ensino são 

justamente as actividades físicas e desportivas, exercer um papel fundamental 

na motivação das crianças e dos jovens para adquirirem hábitos desportivos e, 

consequentemente, uma vida saudável. Para que este objectivo seja 

alcançado, temos, como professores de Educação Física, de estar conscientes 

das atitudes das crianças e dos jovens face à disciplina de Educação Física, às 

actividades físicas e também à forma como as percepcionam. Segundo Matos 

e Graça (1991), as aulas de Educação Física deverão ser gratificantes (devem 

despertar alegria e prazer, serem vividas com sucesso e devem ser 

motivantes) e importantes para os alunos, isto é, estes devem sentir que 

aprendem alguma coisa, que vale a pena aprender e que essa aprendizagem 

lhes é indispensável. Neste contexto, o professor de Educação Física deverá 

realizar um ensino direccionado para as motivações e desejos dos seus alunos, 

de modo a influenciá-los positivamente nas suas atitudes, caso contrário não 

poderemos ficar surpreendidos quando um adolescente sedentário se torna um 

adulto sedentário.  

A Educação Física dá, ao aluno, a possibilidade de praticar e conhecer 

para, com o tempo, poder escolher o desporto que deseja (Rossato, 2001). 

Assim sendo, a Educação Física deverá proporcionar oportunidades a todos, 

preservando a integridade e o interesse de cada um (Junior, 2004). Por 

conseguinte, a Educação Física escolar representa um veículo para a futura 

integração do aluno numa prática permanente, sob o ponto de vista 

educacional, tornando-se fundamental uma formação escolar adequada. 

Formação essa que só será realizável através de uma série de modificações no 

currículo das Escolas (idem). A escola tem, de facto, de estar preparada para 

perceber os alunos que acolhe, para os perceber e entender as suas culturas, 



integrando-as, articulando os novos saberes com os conhecimentos clássicos 

de modo a que se estabeleça uma ponte constante entre os jovens e a Escola 

(Queirós, 2002). Assim, é fundamental que a Escola entenda e aproveite as 

culturas juvenis actuais que se caracterizam, como demonstrou Pais (1998), 

por tendências hedonistas, orientadas para o lazer e para os tempos livres, e 

que na grande maioria dos casos se opõem àquelas que a escola lhe oferece, 

onde se privilegiam os saberes tradicionais. Ou seja, a escola deverá 

proporcionar uma melhor qualidade da educação, no sentido de oferecer a 

cada aluno um currículo e condições de aprendizagem adequadas às suas 

necessidades, a única forma de possibilitar o sucesso educativo para todos, 

embora não possa deixar de ser um sucesso diferenciado numa Escola 

marcada pela diversidade (Queirós, 2002). 

De facto, a Escola, local institucional por tradição da educação parece 

não oferece hoje em dia a garantia de influenciar a personalidade dos alunos 

de forma a adoptarem uma prática contínua na sua vida. Deste modo, o grande 

desafio que se coloca ao sistema educativo é a influência de aspectos que 

estão directamente relacionados com o desenvolvimento da personalidade dos 

alunos. Assim sendo, a disciplina de Educação Física, como parte integrante 

do curriculum escolar, assume um papel preponderante, na medida em que 

todos os alunos têm que desenvolver actividades físicas e desportivas na 

Escola. Esta Escola deverá ser activa, ou seja, deverá transformar o ensino no 

sentido das necessidades dos alunos (Junior, 2004).  

Como o ensino institucional continua a ser o campo privilegiado para a 

formação e a educação, a Escola e a Educação Física, em particular, 

representam um processo chave de determinadas tarefas de educação e 

formação, com carácter semelhante às de todo o processo pedagógico, não 

ignorando as suas obrigações e responsabilidades, no contexto de formação 

do sujeito (Mota, 1997a). Assim, como a Educação Física é uma disciplina com 

carácter criativo e saudável, que prima por respeitar as características dos 

alunos enfocando um trabalho amplo com os muitos elementos da cultura 

corporal, torna-se uma disciplina valorizada na Escola (Both e Christofoletti, 

1992). Logo, podemos referir que a Educação Física tem como objectivo ser 



um espaço para novas experiências motoras, em que se inclui o desporto como 

meio de criação de novos movimentos. Adicionalmente, para que a aula não 

perca o seu objectivo e a sua função pedagógica, é necessário a criação de 

experiências motoras significativas para o praticante, tornando-se uma prática 

formativa que valorize o indivíduo em todas as suas dimensões (idem).  

Cabe então à Escola e, uma vez mais, à disciplina de Educação Física, 

a responsabilidade intransferível, como agências de socialização, de 

incrementar e desenvolver nos alunos comportamentos, predisposições e 

actividades orientadas no sentido de uma vida activa que permaneça ao longo 

da mesma. No entanto, os comportamentos que os professores podem, ou 

não, demonstrar comprometem igualmente as expectativas que as crianças 

têm em relação a si próprias (Giddens, 1997) e em relação à adopção de uma 

vida activa.  

Mas, em todas as culturas o principal agente de socialização da criança, 

não é certamente a Escola, é sim a família. Assim, a família onde a pessoa 

nasce influenciará a posição social do sujeito para o resto da vida (Giddens, 

1997). No entanto, outros agentes de socialização entram em períodos 

posteriores da vida do sujeito. Temos, deste modo, os pares que poderão ter 

um impacto significativo na vida da criança ou jovem, pois a maioria das 

crianças e dos jovens passam o seu tempo na companhia de amigos da 

mesma idade; os meios de comunicação que poderão influenciar as atitudes e 

perspectivas das pessoas, etc. (idem).  

Por conseguinte, podemos referir que os principais agentes de 

socialização das crianças e jovens são a família, a relação entre pares, a 

própria Escola onde estão inseridos e os meios de comunicação. Assim, e de 

acordo com Butcher (1983, cit. p/ Mota, 1997a) o sujeito pode ser influenciado 

pelos atributos pessoais, pelos agentes de socialização (pais, professores e 

outros) e pelas situações de socialização. 

Concluímos, desta forma, que, apesar de não ser este o âmbito o nosso 

trabalho, o problema da socialização carece de alguma reflexão, pois os 

comportamentos dos sujeitos para além dos factores de natureza orgânica 

alistam-se no seio da sociedade em que se insere (Lamontanara e Accetura, 



1997, cit. p/ Mota, 1997a). Assim, o facto de estarmos envolvidos em 

interacções com os outros, do nascimento até à morte, condiciona, 

decididamente, as personalidades, os valores e os comportamentos que cada 

indivíduo adquire (Giddens, 1997). Tal poderá ser confirmado quando 

verificamos que a socialização continua ao longo do ciclo da vida (Giddens, 

1997). 

 

 

2.2.2 – A Importância da Educação Física para a Educação do Tempo Livre/ Lazer 
 

A educação para o lazer pode ter um efeito expressivo na participação 

em actividades de lazer e na satisfação da vida (Kanters e col., 1994, cit. p/ 

Mota, 1997a). De facto, a educação para o lazer é um processo de 

desenvolvimento total, através do qual um indivíduo amplia o conhecimento de 

si próprio, do lazer e das relações do lazer com a vida e com o tecido social. No 

entanto, o termo educação para o lazer acarreta diversas conotações, tendo 

por vezes o significado de transmitir informação relacionada com o lazer, 

através do sistema educacional. Assim, a educação para o lazer, ou a 

educação para o tempo livre, para sermos mais abrangentes, tem como 

objectivo formar o indivíduo para que viva o seu tempo disponível da forma 

mais positiva. 

Na perspectiva de Mundy (1976, cit. Marques, 1997), a educação para o 

lazer tem diversas características e objectivos, sendo estes: 

• um movimento total que garante ao indivíduo qualidade de vida* no 

lazer; 

_________________________ 
*A expressão “qualidade de vida” não assume um significado restrito, ao contrário, vem sendo 

amplamente empregada, seja para designar aspectos relacionados às condições de saúde, trabalho e 

moradia ou para reflectir questões mais subjectivas como bem-estar, auto-estima e grau de satisfação 

(Barros, 1999). Apesar do uso frequente desta expressão, pensamos que este não deve ser abusivo. Isto 

porque a expressão em causa está directamente relacionada com o crescente consumo que caracteriza a 

sociedade contemporânea. Não deixamos, porém, de a citar já que são muitos os autores consultados 

que utilizam a expressão “qualidade de vida” no contexto do nosso trabalho.   



• um processo que proporciona ao indivíduo a capacidade de 

identificar e clarificar os seus próprios objectivos e valores de lazer; 

• uma abordagem que faculta ao indivíduo a melhoria da sua 

qualidade de vida durante o lazer; 

• possibilita ao indivíduo decidir o lugar que o lazer ocupa na sua vida; 

• proporciona ao indivíduo um melhor conhecimento de si mesmo em 

relação ao lazer; 

• desenvolve o potencial individual de forma a proporcionar o aumento 

da qualidade da sua própria vida no lazer; 

• um processo contínuo, vitalício desde a infância até à ancianidade; 

• relaciona as necessidades, valores individuais e capacidades das 

experiências de lazer; 

• aumenta as opções individuais para satisfazer a qualidade das 

experiências no lazer; 

• um processo através do qual o indivíduo determina o seu próprio 

comportamento no lazer e avalia a curto e a longo prazo os resultados do seu 

comportamento em relação aos objectivos que pretende alcançar; 

• um movimento no qual uma multiplicidade de disciplinas e serviços 

desempenham um importante papel e partilham responsabilidades. 

Poderemos, desta forma, referir que a ideia de “Educação pelo lazer” 

e/ou “educação para o lazer” deverá conquistar novos sentidos entre os 

educadores (Bramante, 1993). Assim sendo, cabe aos professores educar para 

o lazer e para a ocupação do tempo livre de uma forma racional, consciente, 

livre e responsável, de modo que contribuam para a auto-formação e plena 

realização de todos os jovens, sem excepção. Neste contexto, e 

particularmente os que actuam directa ou indirectamente com os conteúdos 

culturais do lazer, tal como a área de Educação Física através da relação entre 

o professor e o aluno, poderão ter um contributo incomparável na aquisição 

destes propósitos.  

Simultaneamente, a acção do professor deve ser orientada por uma 

prática de valores ideais e simbólicos com a preocupação de que os indivíduos 



tenham uma vida activa (Mota, 1997b). Deste modo, e apesar de os currículos 

da Educação Física fomentarem a consolidação de hábitos higiénicos, o 

desenvolvimento da harmonia entre o corpo e a mente dos educandos, o 

melhoramento da aptidão física, o despertar do espírito comunitário, a 

criatividade e o senso moral e cívico, o empregar de forma útil o tempo de 

lazer, também fomenta a conservação da saúde e aquisição de novas 

habilidades, além de fortalecer a vontade e a implementação de hábitos sadios. 

Assim sendo, uma das tarefas educacionais fundamentais da Educação Física 

é a adopção de uma vida activa (Nahas e col., 2000). Esta disciplina deverá, 

então, apresentar um forte factor de inclusão social, pois contribuirá para a 

criação de hábitos da prática de actividades físicas no combate ao 

sedentarismo, contribuirá para o aumento da percepção de competência dos 

alunos para a prática desportiva e será um incentivo à prática de actividade 

física como forma de ocupação do tempo livre.  

O tal modo de vida activa compromete a escolha de uma actividade 

física que deve ir de encontro aos interesses, necessidades, capacidades 

individuais, devendo ser o indivíduo a determinar sobre o quando e o como 

incluir a actividade física no seu quotidiano (Mota, 1997b). Assim sendo, é da 

responsabilidade da Educação Física influenciar o modo de vida da juventude 

para que, no futuro, esses jovens possam sentir o prazer do preenchimento do 

tempo livre (Júnior, 2004). Deste modo, esta disciplina deverá consciencializar 

o aluno para uma prática regular e continuada (Dieckert, 1984, cit. p/ Junior, 

2004) e os professores de Educação Física, através da relação estabelecida 

com os seus alunos, devem contribuir para que estes se tornem pessoas 

autónomas e responsáveis (Mota, 1997a). 

É indiscutível que é fundamental atribuir algum valor aos benefícios 

eventualmente provenientes da prática regular de actividade física para que o 

sujeito assuma esse comportamento (idem). Assim, a valorização e a 

motivação pessoal de um modo de vida activo e a construção de uma 

consciencialização individual parece ser uma relevante tarefa da educação 

(Mota, 1997b). É precisamente neste quadro que a Educação Física oferece 

um contributo valioso, pois é da sua responsabilidade educar para a aquisição 



de uma vida activa, bem como educar o indivíduo para a ocupação do tempo 

livre e do lazer. Pois, como refere Bento (1999, 2001), a Educação Física é a 

única disciplina, no currículo escolar, que visa preferencialmente a 

corporalidade, criando possibilidades de movimento, e evita que a Escola se 

torne ainda mais intelectualizada e inimiga do corpo. A Educação Física é, 

deste modo, a disciplina na qual o corpo se constitui como objecto de 

tratamento pedagógico. 

Podemos então mencionar que as aulas de Educação Física são 

reconhecidas como um local privilegiado, não só para um desenvolvimento 

corporal e desportivo, no alicerçar de ideias e assimilação de comportamentos 

para a sua manutenção futura, como também um local de promoção das 

actividades físicas regulares, pois um grande número de crianças e jovens, na 

idade escolar, participam regularmente nas aulas de Educação Física (Mota, 

1997b). Os professores têm, assim, um papel importante no que diz respeito ao 

fornecer informação e orientação, no entanto, devem dar espaço a que os 

indivíduos decidam a sua participação e julguem favorável aquela forma de 

vida (Swedburg e Izso, 1994, cit. p/ Mota, 1997b). 

É, assim, de esperar que a Educação Física seja uma alternativa para a 

ocupação do tempo livre como lazer (Júnior, 2004). Os docentes, no decurso 

da sua intervenção, devem apoiar todos aqueles que são sedentários a 

fazerem uma qualquer actividade (é melhor ser um pouco activo do que não 

fazer nada), devem encorajar os iniciantes numa prática sistemática a fazerem-

no de maneira gradual, até poderem atingir níveis de participação mais 

elevados e devem criar condições para a consciencialização das crianças e 

dos jovens da importância de um estilo de vida activo.  

No entanto, as razões para um indivíduo ser activo divergem de acordo 

com o ciclo de vida. Butcher (1993, cit. p/ Mota, 1997a) refere que para um 

indivíduo ser activo é necessário que esteja satisfeito com o movimento e as 

práticas físicas em geral, que os pais, amigos ou outras pessoas de relevância 

para o sujeito apoiem essas práticas, que tenham uma condição sócio-

económica e uma acessibilidade aos equipamentos favorável, que sejam 

independentes e auto-confiantes. Desta forma, é necessário que os 



professores estejam atentos a tudo o que rodeia o sujeito de forma a incentivá-

lo para uma prática desportiva constante e não o deixar desistir de uma vida 

saudável e activa.  

Em suma, “é necessário que todos sejam educados nas questões 

relativas à recreação e ao lazer para que compreendam e vivam a sua 

importância, porque aquilo que não se compreende, não se valoriza; aquilo que 

não se valoriza terá cada vez menos defensores, e aquilo que não se defende, 

perde-se” (Bramante, 1993, p.164).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Campo Metodológico 
3.1 – Grupo de Estudo 
 

 Para a realização deste trabalho definiu-se como grupo de estudo as 

turmas de 7º e 10º anos da Escola Secundária de Gondomar. Sendo o seu total 

de 143 alunos, 78 alunos são do 7º ano, dos quais 34 são raparigas e 44 são 

rapazes, e 65 alunos são do 10º ano, dos quais 26 são raparigas e 39 são 

rapazes.  

Este estudo representa 60% da totalidade dos alunos inscritos no 7º ano 

e 19% dos alunos inscritos no 10º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Caracterização do grupo de estudo 
 

3.2 – Corpus de Estudo 
 

O nosso corpus de estudo é constituído pela transcrição das respostas 

aos questionários entregues aos alunos e pelas fichas demográficas 

preenchidas pelos alunos no início do ano lectivo.  

 

3.3 – A Construção dos Questionários 
 

Para a recolha de dados foi utilizado um questionário, gentilmente 

cedido pelo Gabinete de Pedagogia do Desporto da Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto (FCDEF – UP), já 

empregue num estudo de caso, no âmbito do Estágio Pedagógico.  

Grupo de Estudo

78 alunos do 7º ano 
(7º1, 7º2, 7º3)

65 Alunos do 10º ano 
(10º8, 10º9, 10º10) 

26 Raparigas 34 Raparigas 44 Rapazes 39 Rapazes 



Através desse questionário pretendia-se identificar as “coisas” que os 

alunos mais gostavam de fazer e as “coisas” que menos gostavam de fazer. 

Com este objectivo foi dada a indicação de que os alunos teriam dez opções de 

resposta, ou seja, deveriam referir as suas dez “coisas preferidas e as suas dez 

“coisas” preteridas. 

É importante referir que cada afirmação foi colocada em folhas distintas 

e que estas foram entregues pelo Director de Turma em tempos diferentes; isto 

para não influenciar as respostas.  

 

3.4 – Utilização das Fichas Demográficas 
 

No nosso estudo utilizámos, igualmente, as fichas demográficas 

entregues no início do ano lectivo, Setembro de 2004, com o objectivo de obter 

informações individuais de cada aluno e um conhecimento global da turma. 

Estas continham informações referentes à identificação do aluno, à filiação, ao 

encarregado do educação, ao agregado familiar, à habitação, aos transportes, 

à saúde, aos hábitos alimentares, à ocupação de tempos livres, à 

caracterização escolar/desportiva e ao apoio económico. No entanto, a 

informação que se utilizou foi apenas para cruzar os dados no sentido de 

confirmar a ocupação dos tempos livres dos alunos.  

É importante realçar que esta informação não foi utilizada em termos de 

análise de conteúdo, mas apenas para confirmar a ocupação dos tempos livres 

dos alunos, pois a informação tornou-se relevante para completarmos o nosso 

estudo. 

 

3.5 – Análise dos Questionários 
 

Neste trabalho optou-se por efectuar uma análise de conteúdo às 

respostas obtidas através dos questionários preenchidos pelos alunos do 7º e 

do 10º anos. Uma vez que estes questionários reúnem um elevado número de 

respostas, de onde se pode obter muita informação, torna-se imperativo 

organizá-la.  



Para a análise dos questionários foram seleccionadas, dentro do que 

mais gostam de fazer, as referências ao tempo livre e lazer e, dentro das 

respostas do que menos gostam de fazer, somente foram seleccionadas as 

que estão presentes nas fichas demográficas dos alunos. Esta opção justifica-

se, na medida em que partimos do pressuposto, conforme referido no capítulo 

“A Importância do Tempo Livre/ Lazer na Sociedade Contemporânea”, de que 

os tempos livres não são necessariamente de lazer. Isto é, apesar de não 

serem ocupações de lazer são tarefas adistritas (conforme referem Elias e 

Dunning, 1992) ao tempo livre, nomeadamente as tarefas domésticas e as 

escolares. 

A adopção da análise do conteúdo no nosso estudo deve-se ao facto de 

ser uma técnica que facilita as pesquisas que se reportam à investigação 

empírica, que tem como vantagem permitir mostrar a importância relativa 

atribuída pelos indivíduos aos diferentes temas sugeridos (Vala, 1986). 

Também Bardin (1977) refere que a análise de conteúdo é um conjunto 

de instrumentos metodológicos subtis e em constante aperfeiçoamento e que 

se aplica a discursos extremamente diversificados. Deste modo, a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas da análise das comunicações, não se 

tratando de um instrumento, mas de um leque de apetrechos, pois utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de discrição do conteúdo das 

mensagens (idem).  

De acordo com Bardin (1977), a análise do conteúdo encerra duas 

funções, ou seja, uma função heurística, na qual existe uma tentativa 

exploratória, de descoberta do material para “observar o que há”, e uma função 

de administração de prova, onde se colocam hipóteses provisórias que servem 

de directrizes que poderão ser ou não confirmadas. Nos termos de Vala (1986), 

a análise do conteúdo poderá ser a posteriori e a priori, respectivamente. 

Qualquer análise de conteúdo pressupõe quatro operações mínimas, 

designadamente a delimitação dos objectivos e definição de um quadro de 

referência teórico orientador da pesquisa, a constituição do corpus de estudo, a 

definição de categorias e unidades de análise (Bardin, 1977). A estas, Vala 



(1986) acrescenta a etapa de quantificação. É imperativo referir que estas 

operações não têm que ser efectuadas rigorosamente pela ordem referida. 

Os objectivos desta análise pretendem atingir o objectivo principal 

definido no nosso trabalho. Assim, através da análise do nosso corpus de 

estudo pretendemos: 

- Verificar quais as actividades que os alunos afirmam realizar na 

ocupação do seu tempo livre e de lazer; 

- Verificar se entre as actividades referidas se encontram actividades 

físicas/desportivas; 

- Verificar qual a relevância das actividades físicas/desportivas em 

relação ao conjunto das restantes ocupações do tempo livre. 

Para a concretização destes objectivos, começámos por definir o nosso 

corpus de estudo, isto é, efectuámos uma transcrição dos questionários, tendo 

em conta as regras referidas por Bardin (1977). Ou seja, a representatividade 

que permite o uso de uma amostra, desde que esta seja uma parte 

representativa do universo inicial, podendo assim os resultados obtidos serem 

generalizados, face ao universo inicial; a homogeneidade dos documentos, 

devendo estes obedecer aos mesmos critérios de escolha; a exaustividade, de 

forma a que nenhum dos seus elementos fosse excluído e a pertinência, ou 

seja, a adequação do corpus de estudo enquanto fonte de informação, de 

forma a corresponder aos objectivos da análise. 

Após a selecção e constituição do nosso corpus de estudo, procedemos 

a uma primeira leitura que Bardin (1977) classifica de leitura flutuante, de modo 

a extrair as primeiras impressões e orientações que serviram de base à 

realização deste estudo. 

Posteriormente, tornou-se imprescindível a elaboração das categorias, 

isto é, rubricas ou classes, que reúnem os elementos de significação 

constituintes da mensagem sob um título genérico, agrupamento esse 

efectuado em função dos caracteres comuns desses elementos (Bardin, 1977). 

Segundo Bardin (1977), a categorização processa-se em duas etapas: 

a) o inventário, onde se procede ao isolamento dos elementos de significação e 

b) a classificação, onde se procura impor uma certa organização à mensagem, 



através da repartição dos seus elementos. De realçar que o procedimento de 

repartição pode acontecer segundo duas vias: pela definição apriorística das 

categorias (categorização a priori), procedendo-se de seguida à repartição dos 

elementos de significação à medida que vão sendo vislumbrados no corpus de 

estudo; e pela sua definição ulterior, ou seja, o sistema de categorias não é 

estabelecido, antes resultando da classificação de significação. A 

conceptualização do item categorial só é definida no final deste procedimento. 

Isto é, o sistema de categorias apenas é definido a posteriori (Vala, 1986). 

No presente estudo utilizámos os dois processos. A realização da 

revisão bibliográfica que permitiu definir com mais clareza o problema 

colocado. Posteriormente, esta contribuiu para a definição de categorias de 

análise, tendo em vista a exploração dos dados recolhidos. As categorias a 

posteriori surgiram após sucessivas análises às respostas dos alunos. 

No decorrer deste processo analítico procurámos seguir as indicações de 

Bardin (1977) no respeitante aos princípios que devem presidir à definição e 

construção de um quadro de categorias, designadamente: 

a) exclusão mútua – cada elemento não pode existir em mais de uma 

categoria; 

b) homogeneidade – o princípio anterior depende deste; numa mesma 

categoria só se pode funcionar com um registo e com uma dimensão de 

análise; 

c) pertinência – uma categoria é pertinente quando está adaptada ao material 

escolhido e quando pertence ao quadro teórico definido; 

d) objectividade e fidelidade – as variáveis tratadas devem estar claramente 

definidas, assim como devem ser delimitados os índices que determinam a 

entrada ou não de um elemento numa categoria; 

e) produtividade – um conjunto de categorias é produtivo se fornece resultados 

fecundos em índices de inferências e em dados exactos. 

Após a escolha das categorias, iniciámos a inventariação das unidades de análise 
que, segundo Bardin (1977), podem ser de registo, de contexto ou de enumeração. Para 
a elaboração do nosso trabalho, optámos pela unidade de registo, por ser a unidade de 
significação a codificar e corresponder ao segmento de conteúdo a considerar como 
unidade de base da informação, visando a categorização e a contagem frequencial. Esta 
poderá ser de natureza e dimensões várias. Por exemplo, a nível linguístico, podemos 



considerar como unidade de registo a “palavra” ou a “frase”; a nível semântico, o tema é 
a unidade de registo mais largamente utilizada. Após esta análise, definimos as regras 
de enumeração que correspondem à escolha dos modos de contagem das unidades de 
registo. 

De acordo com Bardin (1977), existem sete regras de enumeração, são 

estas: a presença/ausência, a frequência, a frequência ponderada, a 

intensidade, a direcção, a ordem e a co-ocorrência. No entanto, para o nosso 

estudo apenas utilizámos a presença/ausência e a frequência. Com a 

presença/ausência pretendemos constatar a importância da mesma através da 

sua presença, assim como discutir a sua pertinência aquando da sua ausência 

nas respostas aos questionários, pois a sua ausência poderia ter um 

significado relevante para o nosso estudo. Na análise da frequência, partimos 

do pressuposto de que quanto maior for a importância dada pelos alunos por 

uma dada unidade, maior será a sua frequência, ou seja, uma determinada 

unidade é tão mais importante quanto maior for a sua frequência (Bardin, 

1997).   

 

3. 6 – Sistema Categorial 
 

O nosso sistema categorial é constituído pelas seguintes categorias e 

sub-categorias: 

 

1. Actividades Físicas/Desportivas 
a) desportos colectivos 

b) desportos individuais 

c) outras actividades físicas 

 

2. Meios de Comunicação Social 
a) ver televisão 

b) ouvir música 

c) jogar computador/internet 

d) cinema  

 

3. Necessidades Vitais 



a) dormir 

b) comer 

 

4. Tarefas Escolares 
 

5. Tarefas Domésticas 
 

6. Convivialidade 
a) estar com família 

b) estar com os amigos 

 

7. Outras Actividades 
a) compras 

b) passear 

c) praia 

 

3.7 – Justificação do Sistema Categorial 
 
 
1. Actividades Físicas/ Desportivas 

 

Uma das premissas justificativas da importância das actividades físicas 

exalta que os hábitos de uma actividade física regular durante a infância e a 

juventude poderá favorecer, ou mesmo proporcionar uma vida activa. Assim, 

de acordo com Corbin e Pangrazi (1998, cit. p/ Mota, 1997a), uma grande 

maioria das habilidades motoras e do desenvolvimento das capacidades 

motoras, necessárias para o assumir de uma vida activa no adulto, são 

construídas e reforçadas no período juvenil. Deste modo, é necessário motivar 

as crianças e os jovens para uma prática activa com a finalidade de que estes 

dediquem o tempo e a atenção suficientes por forma a equilibrar a tendência 

geral da inactividade (Mota, 1997b). Assim, como referido anteriormente, é 

imprescindível que a vivência de qualquer actividade física/desportiva seja 

positiva para que esta possa ser mantida pela vida fora. 



Adicionalmente, o desporto possui como traços estruturais, o lúdico, o 

exercício físico, a competição, o espírito desportivo, as regras, a 

institucionalização e o risco (Betrán, 1989, cit. p/ Falé, 1998). Deste modo, 

torna-se pertinente referir que a actividade física é, no nosso trabalho, 

entendida como todo e qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos e que resulta em gasto energético acima dos níveis de repouso 

(Caspersen et al., 1985, cit. Mota, 1997a). No entanto, através das respostas 

dos alunos depreende-se que estes consideram a actividade física como 

qualquer actividade que está relacionada com desportos colectivos e 

individuais, ou seja, aquilo que costumam fazer na aula de Educação Física ou 

outras actividades físicas realizadas ao ar livre, tais como andar de bicicleta, ou 

andar de skate. Assim, a actividade física deverá exprimir uma grande 

flexibilidade nas suas formas e estar aberta a todos os potenciais grupos alvo, 

não sendo desprezadas nem no contexto escolar nem nas práticas de lazer e 

tempos livres (Mota 1997a).  

Certos da problemática que estes conceitos envolvem, pesquisaremos 

quais as actividades físicas/desportivas que os alunos referem realizar no seu 

tempo livre e de lazer. 

 

 
2. Meios de Comunicação Social 

 

Estamos perante uma sociedade altamente mediática e 

tecnologicamente desenvolvida. Hoje, quase todos os lares têm pelo menos 

uma televisão, um rádio, um computador, etc. Perante estes meios, a grande 

maioria das crianças e dos jovens deixa-se influenciar, sucumbidos ao poder 

atractivo e até mesmo viciantes destes novos modos de ocupação dos seus 

tempos livres, deixando uma vida activa em detrimento de divertimento 

sedentário. Esta adopção de uma vida sedentária deve-se, provavelmente, às 

reduzidas motivações intrínsecas das crianças e dos jovens, mas também pela 

carência de estruturas materiais e normativas, quer ao nível das instituições de 

carácter privado, quer ao nível escolar (Mota, 1997b).   



“A comunicação social, que é indiscutivelmente a principal fonte 

moderna de informação e de entretenimento, poderá também ela desempenhar 

um papel fundamental como instância privilegiada de Educação?”. A questão 

efectuada por Carneiro (1994, p.97) poderá, provavelmente, ser respondida 

com o número de crianças e jovens que, nos seus tempos livres, se afastam de 

uma prática desportiva, optando por ocupá-los com actividades, como ver 

televisão, ver filmes, jogar computador/internet ou mesmo numa ida ao cinema 

ou com o número de crianças e jovens que vêem nesses meios de 

comunicação uma forma de conhecerem as práticas e desportos existentes 

para que depois os possam praticar. 

Assim sendo, verificaremos qual a importância que a ocupação dos 

tempos livres tem com este tipo de actividades em relação às demais. 

 

 

3. Necessidades Vitais 
 

As necessidades vitais fazem parte da vida do ser humano e certificam 

as necessidades básicas da vida do Homem (Patrício, 1993). Deste modo, 

existem aquelas que os indivíduos têm obrigatoriamente de realizar, pois fazem 

parte das suas necessidades básicas e aquelas que alguns indivíduos têm 

prazer. São essas, por exemplo, comer e dormir, um prazer que ultrapassa a 

necessidade básica e parece justificar que se pondere a ideia de que é uma 

forma de ocupar o tempo livre pelo prazer que poderão ter no dia-a-dia. No 

entanto, estes sentimentos de prazer e obsessão pela comida e pelo dormir 

podem diminuir com a idade, pois, como refere Ferreira (2003), à medida que 

as crianças e os jovens se vão tornando mais velhos o grau de prazer deste 

sentimento diminui. 

Assim, torna-se imprescindível verificar quais as actividades vitais que 

os alunos consideram como sendo as que realizam no seu tempo livre e de 

lazer. 

 

 



4. Tarefas Escolares 

 

As tarefas escolares são uma categoria que pensamos ser fundamental, 

uma vez que demonstram o que os alunos fazem durante o seu tempo livre. No 

entanto, estas tarefas podem ser compreendidas como obrigações do seu dia-

a-dia ou como um prazer na ocupação do seu tempo livre. Assim, as crianças e 

os jovens poderão procurar na Escola um meio de formação pessoal e 

individual para a vida profissional, ou procurar o prazer de estudar e as 

amizades que a escola lhes proporciona (Borges, 1998). 

Por conseguinte, torna-se pertinente compreender quais as tarefas, de 

entre as quais relacionadas com a escola, que os alunos mais referem e se 

essas estão inseridas na ocupação do seu tempo livre e de lazer. 

 

 

5. Tarefas Domésticas 
 

A pertinência desta categoria no nosso trabalho encontra uma 

justificação lógica no facto de pretendermos verificar se estas actividades são 

referidas como as que os alunos ocupam o seu tempo livre. Neste sentido, é 

uma categoria que permitirá compreender como os alunos se reportam a estas 

actividades.  

Quando consultamos o dicionário de língua portuguesa (1999), 

verificamos que o termo doméstico é relativo à casa ou à vida da família; que é 

criado dentro de casa; caseiro; familiar. De facto, tendo em conta que os 

trabalhos domésticos estão relacionados com tudo o que se refere a uma casa, 

verificamos que “o grau de generalização que as actividades deste tipo 

assumem no quotidiano juvenil” (Pais, 2003) assumem grande relevância. 

Assim sendo, consideramos fundamental verificar se este tipo de actividades, 

(como aspirar a casa, limpar o pó, entre outros) se inserem na ocupação do 

dia-a-dia das crianças e dos jovens. 

 

 



7. Convivialidade 
 

Entendendo a família e os amigos como uma unidade fundamental da 

vida de qualquer ser humano, com todo o conjunto de influências na vida de 

cada indivíduo, torna-se relevante e pertinente a elaboração desta categoria no 

nosso trabalho, já que estas influências poderão ser positivas ou negativas. De 

acordo com Giddens (1997, p. 99), as crianças e os jovens “adquirem modos 

de comportamentos característicos dos seus pais ou de outras pessoas da 

vizinhança ou da comunidade”. No entanto, as relações entre as crianças e os 

jovens e a família poderão tornar-se pontualmente conflituosas, em algumas 

questões, pois, como refere Pais (1998), a existência de conflitos entre pais e 

filhos é de natureza pontual. Isto é, derivam de ninharias do dia-a-dia e não 

tanto no conflito exacerbado que separam as duas gerações, as mais novas, 

das mais velhas. Já as relações existentes entre as crianças e os jovens com 

os colegas da sua idade é mais harmoniosa e, como afirma Giddens (1997), as 

relações entre os pares são muitas vezes para o resto da vida do indivíduo, 

devido ao relacionamento existente entre as crianças e os jovens que se insere 

num contexto diferente de interacção, onde as regras de conduta podem ser 

testadas e exploradas, ao contrário do que acontece com os pais, onde estes, 

devido ao seu poder, são capazes de impor códigos de conduta ao filhos 

(idem). Por conseguinte, é pertinente compreender se as crianças e os jovens 

ocupam o seu tempo livre com os amigos ou com a família, bem como saber se 

esta categoria é tão referida como nos estudos recolhidos na revisão da 

literatura, pois, como relembra Giddens (1997) o facto de estarmos envolvidos 

em interacções com os outros, do nascimento até à morte, condiciona as 

personalidades, os valores e os comportamentos de cada indivíduo.  

 

8. Outras Actividades 
 

A fim de compreender melhor a ocupação dos tempos livres e de lazer 

das crianças e dos jovens e o leque de outras actividades que poderão realizar 

no seu tempo livre, pensámos que era importante englobar esta categoria no 



nosso estudo. Assim, verificaremos se estas actividades, como por exemplo, 

ler, passear, ir às compras ou ir à praia, são referidas como ocupação dos 

tempos livres e de lazer das crianças e dos jovens. Adicionalmente, 

pretendemos saber se existe e quais as actividades para além daquelas que 

são referidas pela literatura. 

É importante referir que esta categoria se configurou lata, na medida em 

que todas as sub-categorias eram diferentes. Sendo assim, esta 

heterogeneidade torna-se importante e relevante na compreensão das 

preferências na ocupação dos tempos livre e de lazer das crianças e dos 

jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

A apresentação e discussão dos resultados encontra-se estruturada em 

duas fases para cada categoria: na primeira, é feita uma análise e interpretação 

centradas na presença (P) ou ausência (A) e frequência de cada categoria 

seleccionada e apresentada no capítulo anterior; na segunda, confrontaremos 

os nossos resultados com os obtidos na revisão da literatura. 

 

4.1 – Categoria Actividades Físicas/ Desportivas 
Quadro I – Ausência(A)/Presença(P) da categoria Actividades Físicas/Desportivas para as 

alunas e os alunos na ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: 

desportos colectivos, desportos individuais e outras actividades físicas. 

7ºAno 10º Ano 
Actividades Físicas/Desportivas 

Alunas Alunos Alunas Alunos 

desportos colectivos P P P P 

desportos individuais P P P P 

outras actividades físicas P P P P 

 
Quadro II – Frequência da categoria Actividades Físicas/Desportivas para as alunas e os 

alunos na ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: desportos colectivos, 

desportos individuais e outras actividades físicas. 

7ºAno 10º Ano Totais 
Actividades Físicas/Desportivas 

Alunas Alunos Alunas Alunos Alunas Alunos 

desportos colectivos 9 68 36 14 45 82 

desportos individuais 3 21 13 4 16 25 

outras actividades físicas 6 26 18 10 24 36 

Totais 18 115 67 28 85 143 

228 
 

Através da leitura dos quadros I e II, respeitantes à categoria 

“Actividades Físicas/Desportivas”, verificamos a presença coincidente nas 

respostas dos alunos e das alunas, quer do 7º quer do 10º anos, quanto aos 

desportos colectivos, desportos individuais e outras actividades físicas. No 

entanto, verificamos diferenças ao nível da frequência destas sub-categorias 

em ambos os sexos e anos de escolaridade. Assim, para as alunas que 



frequentam o 7º ano encontramos nove referências à sub-categoria desportos 

colectivos, três aos desportos individuais e seis às outras actividades físicas. 

Deste modo, apuramos que quando as alunas ocupam o seu tempo livre na 

prática de actividades físicas e desportivas, fazem-no, maioritariamente, com 

desportos colectivos, como por exemplo, “jogar basquetebol”, “jogar voleibol”, 

“jogar futebol”, “jogar andebol” etc. Para os alunos do mesmo ano as sub-

categorias são distribuídas de igual modo, mas com frequências diferentes. 

Assim, para a sub-categoria desportos colectivos, temos sessenta e oito 

unidades de registo, para a sub-categoria desportos individuais vinte e uma e 

para as outras actividades físicas vinte e seis. Ou seja, verificamos que, tal 

como as alunas, os alunos também preferem desportos colectivos, como por 

exemplo, “jogar futebol”. Também para as alunas que frequentam o 10º ano, 

verificamos que para as diferentes sub-categorias as suas referências são, 

respectivamente, trinta e seis para os desportos colectivos, treze para os 

individuais e dezoito para outras actividades físicas. Tal como apurámos para 

as alunas e os alunos do 7º ano de escolaridade, as alunas do 10º ano também 

parecem preferir os desportos colectivos em relação às restantes sub-

categorias. Os alunos do 10º ano, similarmente, preferem os desportos 

colectivos (catorze referências) aos desportos individuais (quatro) e às outras 

actividades (dez). Assim, verificamos que, de um modo geral, a sub-categoria 

desportos colectivos é mais importante na ocupação dos tempos livres das 

crianças e os jovens do nosso estudo, estando os desportos individuais, como 

por exemplo “jogar badminton” ou “nadar” na última preferência destes alunos.  

Apesar das preferências na prática de actividades físicas e desportivas 

se direccionarem para a sub-categoria desportos colectivos, verificamos que no 

7º ano as alunas referem apenas nove vezes esta sub-categoria, enquanto que 

os alunos apresentam sessenta e oito referências. Em concordância com a 

ideia anterior, está a diferença existente entre as raparigas e os rapazes, no 

que diz respeito ao número de unidades de registo para as outras actividades 

físicas como “andar de bicicleta”, “dançar”, etc, que são referidas seis vezes 

pelas alunas e vinte e seis pelos rapazes. Esta diferença pode ser também 

verificada através dos tempos livres que estes alunos têm entre os intervalos 



das aulas, onde os rapazes estão constantemente nos campos exteriores a 

realizarem uma actividade física e as raparigas estão sentadas a conversar 

com as colegas. No entanto, relativamente à sub-categoria desportos 

individuais, as unidades de registo são distintas e com um número superior 

para os alunos, ou seja, três para as raparigas e vinte e uma para os rapazes. 

Podemos, deste modo, considerar que as alunas dão menos importância a este 

tipo de actividades que os alunos, provavelmente por não se sentirem 

motivadas para isso, ou por terem interesses diferentes dos rapazes.  

Já para o 10º ano, o número de unidades de registo para todas as sub-

categorias são inversas ao 7º ano, ou seja, as alunas fazem mais referências a 

todas as sub-categorias que os alunos. Assim, verificamos que as alunas para 

a sub-categoria desportos colectivos fazem mais referências (trinta e seis) que 

os alunos (catorze). Isto pode dever-se ao facto de as raparigas estarem mais 

preocupadas com o seu corpo e com a sua aparência externa. Este empenho 

pode ser verificado nos seus tempos livres entre as aulas, pois ao contrário do 

que acontece com as alunas do 7º ano, as alunas e os alunos do 10º ano 

realizam alguns desportos colectivos. No entanto, os alunos realizam-no em 

menor número (catorze). Quanto à sub-categoria desportos individuais, as 

alunas e os alunos do 10º ano referem treze e quatro vezes, respectivamente, 

este tipo de desportos, isto provavelmente pela mesma razão que as alunas e 

alunos do 7º ano. Na sub-categoria outras actividades físicas, verificamos que 

as alunas referem-na mais vezes (dezoito) que os rapazes (dez). Isto pode 

dever-se, também, ao facto de estas estarem mais motivadas para outras 

actividades como “dançar” que os alunos, na medida em que esta unidade de 

registo tem maior frequência. 

Pelos dados obtidos constata-se não existir real diferença entre as 

alunas e os alunos dos dois anos de escolaridade, ou seja, verificamos que 

existe uma elevada referência no que diz respeito à categoria “Actividades 

Físicas/Desportivas”. Com efeito, notamos que quer os rapazes, quer as 

raparigas têm preferência, primeiramente, pelos jogos desportivos colectivos 

(com um total de quarenta e cinco unidades de registo para as raparigas e de 

oitenta e duas para os rapazes), provavelmente pelo companheirismo que daí 



advém. As outras actividades físicas, como por exemplo, “andar de bicicleta”, 

“andar de Skate” e “dançar” aparecem com um número mais reduzido de 

respostas que a sub-categoria anterior (vinte e quatro para as alunas e trinta e 

seis para os alunos) e, por fim, temos os desportos individuais (“natação”, 

“ginástica”) com dezasseis respostas dadas pelas raparigas e vinte e cinco 

pelos rapazes.  

Apesar de estarmos perante anos de escolaridade e idades diferentes, 

as opções de ocupação de tempo livre, na categoria de “Actividades 

Físicas/Desportivas”, são bastante referenciadas. Assim, esta escolha pode 

dever-se ao facto de estas actividades físicas possibilitarem, como refere Bento 

(1991b), uma vivência de tempos de alegria, prazer, ausência de “stress”, 

entusiasmo, felicidade, enfim, de tempos em que o indivíduo se encontra bem 

consigo próprio.   

Através da análise dos dados, e como professores de Educação Física, 

pensamos que é nossa obrigação motivar as crianças e os jovens para a 

prática desportiva e para uma vida activa. Por conseguinte, e tomando como 

referência o papel da Educação Física, entendemos que esta deve 

proporcionar um leque de actividades diversificado, bem como formas de 

abordagens às modalidades que sejam do agrado dos alunos. De facto, só 

desta forma conseguiremos motivar as crianças e os jovens para a prática 

desportiva das diversas modalidades, onde algumas dessas são referidas 

pelos alunos: “jogar futebol”, “jogar andebol”, “jogar badminton”, “jogar 

basquetebol”, “jogar voleibol”, entre outras e, assim, proporcionar o gosto pelas 

diversas práticas desportivas, como também uma prática regular na vida da 

criança e do jovem. Talvez dessa forma se possam inverter os números 

apresentados no estudo de Marivoet (2001), no qual apenas vinte e três em 

cada cem portugueses afirmam praticar desporto ou uma actividade física. O 

mesmo acontece no estudo realizado por Ferreira (2003), que demonstra que 

entre os jovens portugueses, 12% realizam actividade física diariamente ou 

quase diariamente, 20% pelo menos uma vez por semana e 5% pelo menos 

uma vez por mês. Deste modo, torna-se imprescindível que todo o professor de 

Educação Física esteja atento a esta realidade, na medida em que entendemos 



que a disciplina de Educação Física deverá representar um veículo para a 

futura integração do aluno numa prática permanente (Júnior, 2004).  

Pensamos que através da influência desta disciplina nas práticas 

desportivas, os alunos poderão tornar-se mais activos na sua vida, pois, assim, 

poderão consciencializar-se para uma prática regular e continuada (Dieckert, 

1984, cit. p/ Júnior, 2004). Por conseguinte, os professores de Educação 

Física, através da relação estabelecida com os seus alunos devem contribuir 

para que estes se tornem pessoas autónomas e responsáveis (Mota, 1997a) 

por uma prática desportiva regular durante a sua vida.  

 
 
4.2 – Categoria Meios de Comunicação Social 
Quadro III – Ausência(A)/Presença(P) da categoria Meios de Comunicação Social para as 

alunas e os alunos na ocupação dos tempos livres com as seguintes sub-categorias: ver 

televisão, ouvir música, jogar computador/internet e cinema. 

7º Ano 10º Ano 
Meios de Comunicação Social 

Alunas Alunos Alunas Alunos 

ver televisão P P P P 

ouvir música P P P P 

jogar computador/internet P P P P 

cinema P P P P 

 
Quadro IV – Frequência da categoria Meios de Comunicação Social para as alunas e os alunos 

na ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: ver televisão, ouvir música, 

jogar computador/internet e cinema. 

7º Ano 10º Ano Totais 
Meios de Comunicação Social 

Alunas Alunos Alunas  Alunos Alunas  Alunos 

ver televisão 55 72 52 48 107 120 

ouvir música 51 51 50 36 101 87 

jogar computador/internet 39 90 47 49 86 139 

cinema 27 31 34 32 61 63 

Totais 172 244 183 165 355 409 

 764 

 



Nos quadros III e IV podemos constatar uma concordância face à 

presença de todas as respostas das alunas e dos alunos do 7º e 10º anos. No 

entanto, em relação à frequência com que as sub-categorias são referidas o 

mesmo não se verifica. Assim, para as alunas do 7º ano encontramos na sub-

categoria ver televisão cinquenta e cinco referências; na sub-categoria ouvir 

música cinquenta e uma; na sub-categoria jogar computador/internet trinta e 

nove e na sub-categoria cinema vinte e sete referências. Já para os alunos do 

7º ano, verificamos que setenta e dois referem a sub-categoria ver televisão, 

cinquenta e um a sub-categoria ouvir música, noventa a sub-categoria jogar 

computador/internet e trinta e um a sub-categoria cinema. Para as alunas do 

10º ano verificamos que as diversas sub-categorias são referidas, 

respectivamente, cinquenta e duas vezes para ver televisão, cinquenta para 

ouvir música, quarenta e sete para jogar computador e trinta e quatro para 

cinema. Relativamente aos alunos deste ano escolar, a frequência de unidades 

de registo da sub-categoria ver televisão é de quarenta e oito, da sub-categoria 

ouvir música é de trinta e seis, da sub-categoria jogar computador/internet é de 

quarenta e nove e para a sub-categoria cinema é de trinta e duas. 

Quando analisamos os dados, verificamos que as alunas do 7º ano 

apresentam menos unidades de registo do que os rapazes (cinquenta e cinco 

para as raparigas e setenta e dois para os rapazes). Deste modo, podemos 

afirmar que este tipo de actividades fazem parte do dia-a-dia das crianças e 

dos jovens. De facto, como refere Schmidt (1992) num inquérito realizado aos 

jovens portugueses, 80% a 90% dos jovens passam em média duas horas e 

trinta minutos em frente à televisão. Também Gomes (2003) reforça a ideia 

desta autora, quando diz que o hábito de ver televisão é mais forte para os 

jovens, porque esta modalidade de lazer assume-se como importante no 

quotidiano juvenil.  

Para a sub-categoria ouvir música, os alunos e as alunas apresentam o 

mesmo número de referências (cinquenta e uma), o que se torna, de certo 

modo, importante, pois pensamos que este número de respostas podem dever-

se à valorização que os jovens desta idade dão à música e também 

provavelmente ao tipo de sensações que estas poderão despertar. Com efeito, 



de acordo com Pais (2003), a evasão da música revela o lado festivo da vida. 

Também Gomes (2003) reitera esta ideia afirmando que as crianças e os 

jovens procuram na música descontracção e divertimento no nível de 

escolaridade básico e descontracção para um grau de escolaridade mais 

elevado. Adicionalmente, Esculcas e Mota (2005), num estudo realizado com 

adolescentes vem confirmar os dados da literatura, ou seja, 94,3% dos jovens 

portugueses referem que ouvir música é a sua actividade de lazer preferida. 

Quanto à sub-categoria jogar computador/internet verificamos uma 

discrepância entre as respostas dos alunos e das alunas, provavelmente pelo 

tipo de jogos que estão inseridos no mercado (temos por exemplo os jogos de 

combate, futebol que parece-nos não estarem propriamente direccionados para 

o sexo feminino, pois ao verificarmos as actividades preferidas dos rapazes e 

raparigas denotamos que os seus interesses, nestas idades são 

completamente diferentes). Um estudo efectuado por Esculcas e Mota (2005) 

confirma os gostos pelos jogos de computador/internet, quando se verifica que 

76,4% dos jovens portugueses referem ocupar os seus tempos livres a jogar 

computador. 

Já para a sub-categoria cinema, as respostas dos alunos e das alunas 

são mais próximas (para as alunas vinte e sete respostas e para os alunos 

trinta e uma respostas), provavelmente pelo mesmo facto referido 

anteriormente, ou seja, uma procura constante de convívio entre estes e os 

colegas. Para corroborar esta ideia, na ocupação do tempo livre das alunas e 

dos alunos da Escola Secundária de Gondomar, Schmidt (1992) refere que o 

cinema é uma das actividades mais praticadas por cerca de metade dos jovens 

portugueses. Com efeito, num estudo efectuado pela mesma autora, 23% dos 

jovens portugueses vão ao cinema. 

Para o 10º ano, o número de respostas para a sub-categoria ver 

televisão inverte-se, ou seja, as alunas referem-na mais vezes que os alunos 

(cinquenta e duas unidades de registo para as alunas e quarenta e oito para os 

alunos). Contudo, a diferença entre as respostas é reduzida, provavelmente 

pelo facto de os programas de televisão serem mais atractivos para estas 



idades. Conforme reitera Gomes (2003), nestas idades o visionamento 

televisivo afigura-se o uso de tempo mais frequente. 

Contrariamente aos alunos do 7º ano, as alunas e os alunos do 10º ano 

apresentam respostas distintas no que diz respeito à sub-categoria ouvir 

música. Assim, temos trinta e seis unidades de registo para os alunos e 

cinquenta para as alunas, facto que nos sugere que, nos seus tempos livres, as 

raparigas gostam mais de se ocuparem a ouvir música, enquanto que os 

rapazes preferem fazer outras coisas. Também num estudo realizado na 

Europa por Cloes e col. (1997), podemos constatar esta elevada adesão onde 

seis em cada dez jovens ouvem música nas suas práticas de lazer.  

No que concerne à sub-categoria jogar computador/internet, o número 

das unidades de registo para as alunas e os alunos são muito próximos 

(quarenta e sete unidades de registo para as alunas e quarenta e nove para os 

alunos), provavelmente, pelo facto de as alunas e os alunos saberem qual a 

melhor forma de navegar na internet. O mesmo acontece com a sub-categoria 

cinema, onde as referências das alunas e dos alunos são muito próximas, trinta 

e quatro para as alunas e trinta e duas para os alunos. Assim, como o número 

de respostas do 7º ano é idêntico ao do 10º ano, sustenta o referido 

anteriormente. 

A frequência das opções da ocupação de tempo livre e de lazer, em 

termos de valores totais, apresenta-se de diferente modo para os dois sexos. 

Ou seja, as alunas parecem ter maior preferência pelo visionamento de 

televisão (com um total de cento e sete respostas) e os alunos preferem, na 

sua maioria, jogar computador/internet (com um total de cento e trinta e nove 

unidades de registo), provavelmente pelo facto de os jogos estarem mais 

direccionados para os rapazes. A segunda escolha das raparigas é ouvir 

música (com cento e uma unidades de registo), enquanto que a dos rapazes é 

ver televisão (com cento e vinte unidades de registo). Também a terceira 

escolha é diferente para as alunas e para os alunos, isto é, as alunas referem 

jogar computador/internet oitenta e seis vezes, enquanto que os alunos referem 

ouvir música oitenta e sete vezes. Já para a sub-categoria cinema, as raparigas 

e os rapazes apresentam alguma consonância entre as unidades de registo, 



assim as alunas referem sessenta e uma vezes esta sub-categoria e os 

rapazes sessenta e três vezes.  

Estas diferenças entre as escolhas das alunas e dos alunos parecem 

dever-se ao facto de os interesses neste tipo de idades serem diferentes para 

os rapazes e as raparigas. Ou seja, as preferências das raparigas e dos 

rapazes quanto às actividades lúdicas, genericamente são distintos e variam 

com a idade. Assim, as percepções e preferências dos rapazes são cada vez 

mais estereotipadas com a idade e as das raparigas menos consistentes, 

podendo-se alterar os seus interesses (Botelho Gomes et. al, 2003), ou seja, as 

crianças e os jovens vão crescendo, os interesses procurados e 

percepcionados na vida vão mudando, sendo os dos rapazes diferentes dos 

das raparigas. 

Ao efectuarmos uma leitura dos quadros III e IV, podemos verificar que 

os nossos dados estão em concordância com os da literatura. De facto, tal 

como no estudo de Lopes e Coelho (2003), referente à ocupação dos tempos 

livres pelos jovens portugueses, também os nossos alunos afirmam ocupar os 

seus tempos livres a ver televisão ou a utilizar outros equipamentos, tais como 

os videojogos e a internet. Outro estudo que também reforça estas escolhas 

dos nossos alunos para a ocupação do tempo livre é o realizado por 

Strasburger e Donnerstein (2000). Os autores verificaram que as crianças e os 

adolescentes norte-americanos passam, em média, 3-5 horas por dia a ver 

televisão, rádio, vídeojogos e internet. O estudo realizado por Gaya (2003) 

também vem ao encontro do que as alunas e os alunos do nosso estudo 

referem como ocupação dos seus tempos livres nesta categoria, ou seja, ouvir 

música e assistir televisão são as principais actividades quotidianas. 

Em suma, estamos numa sociedade cada vez mais tecnológica, onde os 

computadores e a televisão parecem alterar a forma de vida das pessoas, ou 

seja, tudo o que rodeia os indivíduos é, de certo modo, um incentivo para uma 

actividade de lazer, como por exemplo, uma ida ao cinema, ouvir música, ver 

televisão, jogar computador/internet. De facto, este tipo de ocupação dos 

tempos livres está cada vez mais à disposição de todas as crianças e jovens, 

não só nas suas casas, como também nas próprias escolas. Exemplo disso é a 



Escola em estudo, a Escola Secundária de Gondomar, que tem à disposição 

dos alunos uma sala com oito computadores, todos com acesso à internet. 

Apesar de pensarmos que assim deve ser, isto é, que a escola deve 

acompanhar o desenvolvimento da sociedade em geral, entendemos, 

igualmente, que deverá existir outro tipo de oferta. Ou seja, a par dessas 

actividades, deverão existir também actividades curriculares e extracurriculares 

no âmbito das actividades físicas/desportivas para que os alunos possam 

praticar esse tipo de actividades. A nossa escola procura dinamizar este tipo de 

actividades, no entanto, quando estas são realizadas em tempo de aulas a 

adesão dos alunos é diminuta, pois os professores de “carteira” não cooperam 

com os professores de Educação Física, dispensando-os para a sua 

participação nestas actividades. Mas, quando são realizadas no final dos 

períodos, a corrida para as actividades dinamizadas pelo grupo de Educação 

Física, bem como a motivação para a sua prática é elevada. Assim, podemos 

concluir que se os professores dinamizarem a actividade física/desportiva, 

possibilitarão uma escolha activa para a vida das crianças e dos jovens que 

estão ao seu encargo e inseridos nas suas escolas, já que estes parecem 

aderir de forma evidente.  

 

 

4.3 – Categoria Necessidades Vitais 
Quadro V – Ausência(A)/Presença(P) da categoria Necessidades Vitais para as alunas e os 

alunos na ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: comer e dormir. 

7º Ano 10º Ano 
Necessidades Vitais 

Alunas  Alunos Alunas  Alunos 

comer P P P P 

dormir P P P P 

 

 

 

 

 



Quadro VI – Frequência da categoria Necessidades Vitais para as alunas e os alunos na 

ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: comer e dormir. 

Necessidades Vitais 7º Ano 10º Ano Totais 

 Alunas Alunos Alunas Alunos Alunas Alunos 

comer 17 17 10 14 27 31 

dormir 6 13 13 2 19 15 

Totais 23 30 23 16 46 46 
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No que diz respeito aos quadros V e VI, concernentes à categoria 

“Necessidades Vitais”, é possível constatar a presença das duas sub-

categorias e a concordância nas respostas das alunas e dos alunos dos dois 

anos de escolaridades.  

Através da leitura do quadro VI podemos verificar que as alunas e os 

alunos do 7º ano apresentam o mesmo número de respostas para a sub-

categoria comer (dezassete respostas), provavelmente pelo prazer cada vez 

maior que estas crianças (da Escola Secundária de Gondomar) demonstram 

quando estão a comer. Na sub-categoria dormir, notamos que os alunos (com 

trezes unidades de registo) gostam mais de dormir que as alunas (seis 

unidades de registo). Já quando confrontamos as respostas das alunas e dos 

alunos do 10º ano, verificamos que para a sub-categoria comer os alunos 

apresentam mais referências (catorze) que as alunas (dez). Este facto, pode 

estar relacionado com o que foi referido anteriormente na categoria 

“Actividades Físicas/Desportivas”, ou seja, pela maior preocupação que as 

alunas nestas idades têm com o seu corpo e com a sua aparência exterior. 

Para a sub-categoria dormir, os dados são diferentes para as alunas e os 

alunos, ou seja, as alunas apresentam treze respostas para esta sub-categoria 

e os rapazes referem apenas duas respostas. 

Ao efectuarmos uma revisão aos valores totais das alunas e dos alunos 

do 7º e 10º anos verificamos que existe uma referência maior à sub-categoria 

comer, ou seja, notamos que as alunas e os alunos referem, primeiramente, 

comer (com um total de vinte e sete para as alunas e trinta e uma para os 

alunos), provavelmente pelo que foi referido anteriormente, ou seja, estes 



alunos, que estão inseridos na Escola Secundária de Gondomar, demonstram 

que comer é um prazer. Pode-se constatar este facto pelo número de alunas e 

de alunos que procuram as máquinas que estão espalhadas pela Escola com 

uma variedade de chocolates, bem como pela procura de gelados, bebidas 

gaseificadas e bolos no bar. Com um número mais reduzido, temos a sub-

categoria dormir (com dezanove respostas para as alunas e quinze para os 

alunos). 

Em nosso entender, estes resultados podem ser algo preocupantes, pois 

poderemos, eventualmente, estar a “criar” na nossa Escola uma geração de 

“fastfood”, onde a comida começa a deixar de ter uma importância para a 

subsistência e parte para uma importância de prazer na vida destas crianças 

ou jovens. Ou seja, cada vez mais estas crianças e jovens comem à procura do 

prazer que o paladar lhes proporciona, deixando de parte a preocupação com a 

com a sua saúde e aparência física, rejeitando um modo de vida saudável para 

a sua vida futura. Assim, os hábitos alimentares das crianças e dos jovens que 

frequentam o 7º ano parecem indicar uma atitude despreocupada em relação à 

alimentação, onde a imagem física não constitui objecto de cuidados e 

investimentos futuros (Ferreira, 2003). 

 

 

4.4 – Categoria Tarefas Escolares 
Quadro VII – Ausência(A)/Presença(P) da categoria Tarefas Escolares para as alunas e os 

alunos na ocupação dos tempos livres. 

7º Ano 10º Ano 

P P P P Tarefas Escolares 

P P P P 

 

Quadro VIII – Frequência da categoria Tarefas Escolares para as alunas e os alunos na 

ocupação dos tempos livres. 

7º Ano 10º Ano Totais 

Alunas  Alunos Alunas  Alunos Alunas  Alunos Tarefas Escolares 

72 73 40 21 112 94 

 206 

 



Antes da apresentação e discussão das respostas das alunas e dos 

alunos, é importante referir que esta categoria foi retirada das “coisas” que 

estes menos gostam de fazer no seu dia-a-dia e das fichas demográficas. 

Assim, e apesar de algumas alunas e alguns alunos não gostarem desta tarefa 

têm que realizá-la, por isso, esta estará sempre presente no seu dia-a-dia. Na 

realidade, nem todas as actividades de tempo livre são actividades de lazer 

(Elias e Dunning, 1992). Por conseguinte, apesar de os alunos referirem muitas 

vezes a categoria “Tarefas Escolares”, estas não estão inseridas no seu tempo 

de lazer, ou seja, não é considerada pelos alunos como uma actividade que 

lhes proporcione liberdade de escolha, criatividade, satisfação, fruição, 

crescente prazer e felicidade (WLRA, 1993). 

Deste modo, através da leitura dos quadros VII e VIII, respeitantes à 

categoria “Tarefas Escolares”, verificamos a presença coincidente nas 

respostas dos alunos e das alunas, quer do 7º ano, quer do 10º ano. Assim, as 

alunas do 7º ano, com setenta e duas referências às tarefas escolares, ocupam 

mais o seu tempo livre com tarefas, como “estudar” e “fazer os trabalhos para 

casa (TPC)”. Para os alunos do 7º ano denotamos que as suas referências são 

de setenta e três na categoria “Tarefas Escolares”, tais como “estudar” e “fazer 

os TPC”. Já para o 10º ano as alunas apresentam quarenta unidades de 

registo e os alunos vinte e uma unidades de registo, sendo dessas exemplos 

“estudar”, “escrever” ou “fazer os TPC”. 

Apesar das idades e dos anos de escolaridade destes alunos serem 

distintos, verificamos que esta categoria apresenta elevados níveis de 

frequência. Provavelmente pela matéria de ensino das diferentes disciplinas 

não serem do seu agrado ou por serem tarefas que estes consideram como 

sendo realizadas por obrigação conduzindo a que a grande maioria destas 

alunas e destes alunos não gostem deste tipo de actividades. Assim, 

analisando os diferentes quadros que abordam a categoria “Tarefas Escolares”, 

como forma de ocupação de tempos livres concluímos que, 

independentemente da satisfação que possa ou não promover, esta está 

presente de forma considerável quer para os alunos quer para as alunas do 7º 

e 10º anos.  



Quando observamos as diferenças entre as tarefas escolares das alunas 

e dos alunos do 7º ano, verificamos que as alunas apresentam apenas menos 

uma referência a esta categoria que os alunos (com setenta e duas referências 

para as alunas e setenta e três para os alunos). Deste modo, podemos 

constatar que quer as alunas, quer os alunos, dão uma elevada importância a 

esta categoria nos seus tempos livres, embora poucos alunos o façam como 

sendo uma das “coisas” que mais gostam de fazer no seu-dia-a-dia, 

provavelmente, como foi referido, pelo tipo de obrigações que daí advém. No 

10º ano, notamos uma distinção entre as respostas dos alunos e das alunas, 

ou seja, as alunas apresenta quarenta unidades de registo e os alunos vinte e 

uma. Isto pode dever-se ao facto, de as alunas e os alunos deste ano lectivo 

não se encontrarem na escolaridade obrigatória e, desta forma, as suas 

referências para as “coisas” que menos gostam de fazer não estão tão 

direccionadas para as tarefas escolares, mas sim para outro tipo de 

actividades. Deste modo, os nossos dados estão de acordo com a opinião de 

Borges e Pires (1998), para quem os jovens estudam fundamentalmente por 

acharem que os estudos são necessários para obter um bom futuro 

profissional. No entanto, num trabalho mais recente efectuado por Esculcas e 

Mota (2005) com jovens portugueses constatou-se que 92,2% dos jovens 

referem fazer os trabalhos para a escola nas suas actividades de lazer, o que 

de certo modo está contra os resultados obtidos no nosso estudo.  

Em termos de valores totais, constata-se que as alunas ocupam mais o 

seu tempo livre nas tarefas escolares do que os alunos, com uma diferença de 

dezoito referências, provavelmente por estas se preocuparem mais com este 

tipo de tarefas que os alunos. Esta preocupação e prazer das raparigas pelos 

estudos pode ser confirmada pela análise efectuada por Borges e Pires (1998), 

onde 45,8% das mulheres encontram mais prazer em estudar, enquanto que 

apenas 36,5% dos homens referem ter prazer nos estudos. Também podemos 

constatar esta preferência das raparigas pelas tarefas escolares pela maior 

presença feminina nas universidades. Isto possivelmente pela emancipação da 

mulher, que pode também ter contribuído para a vontade e persistência das 



raparigas para uma vida académica, pois estas começam a lutar pelos seus 

direitos, bem como pelo seu sucesso profissional e familiar. 

 

 

4.5 – Categoria Tarefas Domésticas 
Quadro IX – Ausência(A)/Presença(P) da categoria Tarefas Domésticas para as alunas e os 

alunos na ocupação dos tempos livres. 

7º Ano 10º Ano 

Alunas Alunos Alunas Alunos Tarefas Domésticas 

P P P P 

 

Quadro X – Frequência da categoria Tarefas Domésticas para as alunas e os alunos na 

ocupação dos tempos livres. 

7º Ano 10º Ano Totais 

Alunas Alunos Alunas Alunos Alunas Alunos Tarefas Domésticas 

54 30 51 39 105 69 
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Tal como na categoria anterior, os dados em análise foram retirados das 

“coisas” que os alunos menos gostam de fazer no seu dia-a-dia e das fichas 

demográficas.  

Relativamente à categoria “Tarefas Domésticas”, podemos verificar que 

existe uma concordância na sua presença para todos os alunos. Quanto à 

frequência de respostas, podemos observar que as alunas do 7º ano 

apresentam cinquenta e quatro referências nas tarefas domésticas, como por 

exemplo, “cozinhar”, “arrumar a casa”, “limpar o pó”, entre outras. Já para os 

alunos do mesmo ano verifica-se uma frequência de trinta unidades de 

registos, tais como, “arrumar o quarto” e “lavar a loiça”. Relativamente às 

alunas do 10º ano constatamos que esta categoria apresenta uma frequência 

de cinquenta e uma unidades de registo, tendo como tarefas, “ajudar os pais”, 

cozinhar” e “aspirar a casa”, enquanto que os alunos apresentam trinta e nove 

unidades de registo.  

Ao analisarmos o quadro X, verificamos que a categoria “Tarefas 

Domésticas”, na sua totalidade, é mais referida pelas alunas do que pelos 



alunos. Possivelmente devido a estarmos numa sociedade onde as tarefas 

domésticas continuam mais consignadas ao sexo feminino do que ao sexo 

masculino. No entanto, já se começa a notar (mesmo através dos questionários 

entregues aos alunos da Escola em questão, Escola Secundária de Gondomar) 

que as tarefas domésticas também são realizadas pelo sexo masculino, 

embora em menor número. É provável que ainda se note esta tendência para 

que sejam as raparigas a realizar mais tarefas domésticas, pois vivemos numa 

sociedade onde à mulher é exigida uma série de papéis. Na realidade, tal como 

noutros países da Europa, “as lojas de brinquedos estão cheias de brinquedos 

de guerras para os rapazes e brinquedos domésticos para as meninas e isto, 

de facto, define bem a nossa sociedade” (Giddens, 1997 p.210). Algo que 

parece repercutir-se para além da infância quando se trata de papéis e tarefas 

a desempenhar no dia-a-dia. 

 

 

4.6 – Categoria Convivialidade 
Quadro XI – Ausência(A)/Presença(P) da categoria Convivialidade para as alunas e os alunos 

na ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: estar com a família e estar 

com os amigos. 

7º Ano 10º Ano 
Convivialidade 

Alunas Alunos Alunas Alunos 

estar com família  P P P P 

estar com os amigos P P P P 

 

Quadro XII – Frequência da categoria Convivialidade para as alunas e os alunos na ocupação 

dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: estar com a família e estar com os 

amigos. 

7º Ano 10º Ano Totais 
Convivialidade 

Alunas Alunos Alunas Alunos Alunas Alunos 

estar com a família  8 8 5 3 13 11 

estar com os amigos 26 17 38 18 64 35 

Totais 34 25 43 21 77 46 
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No que diz respeito aos quadros XI e XII, concernentes à categoria 

“Convivialidade”, é possível constatar a concordância entre os dois anos de 

escolaridade em ambos os sexos, no entanto, podemos observar que as 

frequências são diferentes. Assim, para as alunas do 7º ano encontramos oito 

referências para a sub-categoria estar com a família e vinte e seis para a sub-

categoria estar com os amigos. Contudo, os alunos deste ano de escolaridade 

referem oito vezes a sub-categoria estar com a família e dezassete a sub-

categoria estar com os amigos. Relativamente às alunas do 10º ano de 

escolaridade, verificamos que estas fazem cinco referências à sub-categoria 

estar com a família, enquanto que na sub-categoria estar com os amigos as 

suas referências são de trinta e oito. Para os alunos, verificamos que estes 

apresentam três unidades de registo para a sub-categoria estar com a família e 

dezoito para a sub-categoria estar com os amigos. 

Quando comparamos as alunas e os alunos do 7º e 10º anos de 

escolaridade, verificamos que ambos preferem a companhia dos amigos à 

companhia da família. Esta constatação da preferência das crianças e dos 

jovens em ocuparem os seus tempos livres na companhia dos amigos é 

confirmada com um estudo efectuado por Schmidt (1992) que verificou que, no 

quotidiano dos jovens portugueses, 86% estão com os amigos três a quatro 

vezes por semana. Também Cloes e col. (1997) confirmam esta preferência 

num estudo realizado na Europa, verificando que seis em cada dez jovens 

referem estar/conversar com os amigos como uma das actividades mais 

praticadas. Igualmente, Esculcas e Mota (2005), numa investigação realizada 

em Portugal, ratificam que as crianças e os jovens gostam muito de conversar 

com os amigos (90,6%). Esta escolha dos amigos em relação à família deve-

se, provavelmente, à diferença existente entre as idades, pois, como refere 

Pais (1998), as novas gerações são portadoras de novos valores. No entanto, e 

apesar de estes alunos e estas alunas referirem poucas vezes a sub-categoria 

estar com a família, as crianças e os jovens constituem-se importantes para as 

gerações mais velhas, pois possibilitam uma interligação entre as diferentes 

gerações (Pais, 1998). Porém, podem conduzir a muitas divergências entre as 

perspectivas das crianças, dos adolescentes e da geração progenitora 



(Giddens, 1997). Daí que os mais jovens prefiram estar com as pessoas da sua 

idade e com interesses semelhantes. 

É de salientar que, apesar de as alunas e os alunos do 10º ano se 

referirem à sub-categoria estar com a família com menos frequência, as alunas 

e os alunos do 7º ano efectuam uma maior alusão a esta sub-categoria, 

provavelmente por estes estarem numa idade onde os pais têm um papel mais 

relevante nas interacções da sua vida quotidiana. Podemos verificar esta 

interrelação quando comparamos os comportamentos dos alunos, pois estes 

tentam ainda adquirir os modos de comportamento característicos dos seus 

pais (Giddens, 1997). Na realidade, esta adopção de comportamentos está 

relacionada com o facto de a família ser o primeiro e o principal agente de 

socialização da criança.  

No que concerne à sub-categoria estar com os amigos, verificamos que 

os alunos do 10º ano apresentam uma maior referência, provavelmente, 

porque estes preferem a companhia dos amigos à companhia dos familiares, 

pois, como refere Giddens (1997), as relações entre os pares são fundadas no 

consentimento mútuo, em vez da dependência inerente à situação familiar (o 

que acontece em maior número nos alunos do 7º ano). Assim, e de acordo com 

Schmidt (1992), os jovens ocupam os seus tempos livres, em Portugal, 

maioritariamente com os amigos, que como diz a autora é uma rubrica do 

«fazer nada».  

Em termos de valores totais, podemos verificar que as alunas referem 

mais vezes a sub-categoria estar com a família. Para a sub-categoria estar com 

os amigos, as alunas apresentam um número de respostas superior (sessenta 

e quatro) à dos alunos (trinta e cinco). Estes dados poderão sugerir diversas 

interpretações, mas, atendendo à faixa etária dos alunos e das alunas dos 

diferentes anos, é o mais esperado, pois, de acordo com a literatura, 

verificamos que o principal agente de socialização é, de facto, a família na 

primeira fase da vida de uma criança (Giddens, 1997). No entanto, os amigos 

nestas idades apresentam um impacto significativo na vida das crianças e dos 

jovens, porque estes passam a maioria do seu tempo na companhia de amigos 

da mesma idade (idem). Esta constatação deve-se ao tempo, cada vez maior, 



que os alunos passam na Escola, onde esta convivência é inevitável e, como 

consequência, ela aumenta. Um estudo que confirma as opções dos nossos 

alunos da Escola Secundária de Gondomar é o efectuado por Gomes (2003) 

em jovens portugueses. Neste estudo, pode-se verificar esta preferência em 

estar com os amigos ao invés de estar com a família, nos seus tempos livres. 

Assim temos uma percentagem de 16% que prefere estar com a família e uma 

percentagem de 41,5% que prefere estar com os amigos. 

Por conseguinte, podemos concluir que para as alunas e para os alunos 

do 10º ano os amigos assumem uma importância superior, pois, como refere 

Giddens (1997), os grupos informais de indivíduos de idade similar têm 

usualmente uma grande importância na formação de atitudes e 

comportamentos dos sujeitos. No entanto, para as alunas e para os alunos do 

7º ano, com idades inferiores, a família assume um papel preponderante nos 

seus comportamentos e atitudes perante as situações, embora sejam referidos 

em menor número que a sub-categoria estar com os amigos. Ou seja, para o 7º 

ano, com dezasseis referências no seu total, a sub-categoria estar com a 

família é referida mais vezes que no 10º ano com oito referências, daí a maior 

relevância que as crianças entre os doze e catorze anos dão à família. 

 

 

4.7 – Categoria Outras Actividades 
Quadro XIII – Ausência(A)/Presença(P) da categoria Outras Actividades para as alunas e os 

alunos na ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: ler, compras, passear 

e praia. 

7º Ano 10º Ano 
Outras Actividades 

Alunas Alunos  Alunas Alunos  

ler  P P P P 

compras P P P P 

passear P P P P 

praia P P P P 

 

 

 



Quadro XIV – Frequência da categoria Outras Actividades para as alunas e os alunos na 

ocupação dos tempos livres, com as seguintes sub-categorias: ler, compras, passear e praia. 

7º Ano 10º Ano Totais 
Outras Actividades 

Alunas Alunos  Alunas Alunos  Alunas Alunos  

ler 19 27 31 14 50 41 

compras 10 2 6 2 16 4 

passear 28 29 21 16 49 45 

praia 5 7 11 2 16 9 

Totais 62 65 69 34 131 99 
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Nos quadros XIII e XIV podemos verificar uma concordância face à 

presença da categoria “Outras Actividades” nas respostas das alunas e dos 

alunos dos diferentes anos de escolaridade quanto às sub-categorias ler, 

compras, passear e praia. Porém, encontramos diferenças ao nível da 

frequência destas sub-categorias. Assim, no que diz respeito às alunas do 7º 

ano encontramos dezanove unidades de registo para a sub-categoria ler, dez 

para a sub-categoria compras, vinte e oito para a sub-categoria passear e cinco 

para a sub-categoria praia. Para os alunos do mesmo ano de escolaridade, 

verificamos que para a sub-categoria ler temos vinte e sete unidades de 

registo, para a sub-categoria compras duas, para a sub-categoria passear vinte 

e nove e para a sub-categoria praia sete unidades de registo. 

Quando comparamos o número de unidades de registo para as várias 

categorias nas alunas e nos alunos do 7º ano de escolaridade, verificamos que 

estes apresentam uma preferência por passear (com vinte e oito respostas 

para as alunas e vinte e nove para os alunos). Provavelmente pelo facto de 

estes gostarem de conviver enquanto caminham. No entanto, este caminhar 

referido pelos alunos poderá estar relacionado com os passeios que estes dão 

à volta da Escola e até mesmo no caminho que realizam até casa. Esta 

escolha pode ser verificada através do estudo realizado por Schmidt (1992), 

onde a autora constata que 42% dos jovens portugueses passeiam-se pelas 

ruas. Talvez porque, como refere Gomes (2003), estes passeios elevam o 

estatuto social e deste modo as crianças e jovens acabam por se sentir melhor 

consigo próprias.  



A sub-categoria ler que foi retirada apenas das “coisas” que os alunos 

referem como o que mais gostam de fazer, pois como podemos verificar nas 

unidades de registo contabilizadas as alunas e os alunos referem “ler” não 

como uma obrigação, mas sim como um prazer. Ou seja, todas as respostas 

dos alunos estão direccionadas para o tipo de leitura que lhes dá mais prazer 

em ler. Assim, esta sub-categoria aparece em segundo lugar na escolha das 

alunas e dos alunos. Este facto relaciona-se, possivelmente, com o maior 

índice de alfabetização entre os mais novos (Schmidt, 1992). Porém, 

verificamos que estas referências são superiores nos alunos que nas alunas 

(com uma referência de dezanove para as raparigas e vinte e sete para os 

rapazes). Já a sub-categoria compras é referida mais vezes pelas alunas (dez) 

do que pelos alunos (dois). Provavelmente pelo mesmo facto referido 

anteriormente, ou seja, o sexo feminino tem mais prazer em fazer compras e 

em estar na moda do que os rapazes, pois, como refere Gomes (2003), o sexo 

feminino usa o seu tempo que em grande parte combina práticas recreativas, 

com actividades ou expectativas de consumo (como por exemplo ver montras). 

A última sub-categoria, praia, é referida apenas cinco vezes pelas raparigas e 

sete pelos rapazes, isto pelo facto de no meio onde estes estão inseridos não 

haver praias próximas e, assim, não se poder tornar na actividade mais 

realizada.  

Em relação ao 10º ano, verificamos que as suas preferências, bem 

como o número de respostas para cada sub-categoria divergem. No que diz 

respeito à primeira opção de ocupação do tempo livre para esta categoria, a 

sub-categoria ler é mais referida pelas alunas (com trinta e uma referências), 

enquanto que para os alunos é a sub-categoria passear a mais referida (com 

dezasseis referências). Nas segundas opções, as preferências invertem-se, ou 

seja, as alunas preferem passear (com vinte e uma respostas) e os alunos 

preferem ler (com catorze respostas). Estas diferenças de preferências podem 

ser devido ao gosto das actividades das raparigas e dos rapazes serem algo 

diferentes nestas idades. Ou seja, tal como foi referido anteriormente, as 

preferências das raparigas e dos rapazes quanto a actividades lúdicas são 

diferentes e variam com a idade. Relativamente à sub-categoria compras, as 



alunas referem-nas mais vezes (seis) que os alunos (duas), tal como acontece 

no 7º ano. Possivelmente pelas mesmas razões das alunas do 7º ano, ou seja, 

as raparigas são mais consumistas e dão mais importância à moda que os 

rapazes, pois como refere Gomes (2003), são as mulheres que mais se 

dedicam a este lazer, sendo uma diferença de 10% entre os dois sexos. Por 

fim, para a sub-categoria praia, as raparigas apresentam mais unidades de 

registo (onze) que os rapazes (duas).  

Assim, verificamos que, de um modo geral, quando se trata de outras 

actividades para além das anteriormente discutidas, a sub-categoria passear é 

a mais importante na ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens 

em questão. Em termos de frequência das sub-categorias, para as alunas do 7º 

ano “ir às compras” é mais referido que “ir à praia”, enquanto que para os 

alunos do 7º ano e as alunas do 10º ano “ir à praia” é mais importante que ir às 

compras”; para os alunos do 10º ano “ir às compras” ou “ir à praia” apresentam 

um número de unidades de registo idêntico. 

Em termos de valores totais, notamos que a sub-categoria ler é a mais 

referida com uma frequência de cinquenta respostas para as alunas e com uma 

frequência de quarenta e uma para os alunos. Esta preferência pela sub-

categoria ler pode ser verificada através de um estudo efectuado pelo Instituto 

Nacional de Estatística (1999) em Portugal, onde estes referem que ler livros, 

revistas e jornais são uma das actividades predilectas das crianças e dos 

jovens.  

Para a sub-categoria compras, verificamos que as alunas fazem uma 

alusão superior (dezasseis) aos rapazes (quatro), provavelmente pelas razões 

referidas. Já para a sub-categoria praia, os valores totais são superiores para 

as raparigas (dezasseis) que para os rapazes (nove). Por fim, para a sub-

categoria passear, os totais de respostas das alunas são superiores (quarenta 

e nove) aos dos alunos (quarenta e cinco), provavelmente pela componente de 

poder desfrutar de prazeres diferentes do dia-a-dia, ou possivelmente pelo que 

esta sub-categoria poderá proporcionar, ou seja um tempo livre fora de casa 

(Gomes, 2003) e, possivelmente na companhia dos amigos.  



Em suma, através da análise e interpretação dos quadros relativos às 

categorias apresentadas anteriormente, podemos constatar que as crianças e 

os jovens da Escola Secundária de Gondomar apresentam a categoria “Meios 

de Comunicação Social” (com setecentos e sessenta e quatro unidades de 

registo), como sendo a sua preferida na ocupação dos seus tempos livres. Ou 

seja, para o 7º ano, verificamos quatrocentos e dezasseis referências, 

enquanto que para o 10º ano trezentos e quarenta e oito unidades de registo. 

Como referido na discussão, estes dados vêm de encontro à revisão da 

literatura efectuada, pois, nos diversos estudos recolhidos podemos verificar 

que as actividades preferidas das crianças e dos jovens da Europa (inclusivé 

Portugal) são ver televisão, jogar computador/internet, ouvir música, cinema, 

entre outros.  

Na segunda preferência das alunas e dos alunos aparece a categoria 

“Outras actividades” com um total de duzentas e trinta referências. Das quais 

cento e trinta e uma são relativas ao sexo feminino e noventa e nove ao sexo 

masculino. Esta eleição por parte das alunas e dos alunos da escola em estudo 

vem de encontro ao que autores como Juan et al. (2001) quando referem que 

ler é uma das práticas de lazer predilectas dos jovens. Também Gomes (2003) 

para a sub-categoria compras, menciona que o sexo feminino usa o tempo em 

práticas recreativas como por exemplo ver montras (as raparigas fazem mais 

referências que os rapazes). Para a sub-categoria passear, Schmidt (1992) 

constata que 42% dos jovens gostam de passear.  

Já a categoria “Actividades Físicas/Desportivas” aparece em terceiro 

lugar nas preferências dos alunos e das alunas com duzentas e vinte e oito 

unidades de registo, oitenta e cinco foram mencionadas pelas alunas e cento e 

quarenta e três pelos alunos. No entanto, esta diferença nas referências das 

alunas e dos alunos é muito reduzida relativamente à que está em segundo 

lugar nas suas preferências (categoria “Outras Actividades”), com apenas duas 

unidades de registo. Este facto, pode demonstrar que apesar de os alunos e as 

alunas referirem as actividades físicas como a sua terceira opção, a disciplina 

de Educação Física tem alguma influência nas suas vidas, pois existe uma 

elevada participação destes alunos nas actividades promovidas pelos gabinete 



de Educação Física, bem como pela sua participação nas aulas com prazer e 

com vontade de aprender. Um estudo efectuado por Marivoet (2001) em 

Portugal confirma esta preferência dos alunos pela actividade física, verificando 

que 15% da população realiza actividade física regular, 8% pratica uma 

actividade física e 14% não pratica qualquer actividade.  

A categoria “Tarefas Escolares” foi referida cento e doze vezes pelas 

raparigas e noventa e quatro pelos rapazes, o que perfaz duzentas e seis 

referências totais. Este quarto lugar na escolha dos alunos pode dever-se ao 

facto de serem actividades de tempo livre relacionadas com o que menos 

gostam de fazer, ou seja estão associadas ao que eles consideram actividades 

obrigatórias efectuadas no seu dia-a-dia. 

Tal como acontece na categoria anterior, a categoria “Tarefas 

Domésticas” também é referida como o que menos gostam de fazer na sua 

vida diária. Esta apresenta um total de cento e setenta e quatro referências 

totais, das quais cento e cinco são mencionadas pelas alunas e sessenta e 

nove pelos alunos. Esta selecção para o quinto lugar é provavelmente devido 

às tarefas domésticas, tal como acontece nas tarefas escolares, serem 

consideradas por estes jovens como uma tarefa obrigatória. 

Em penúltimo lugar aparece a categoria “Convivialidade” com cento e 

vinte e três unidades de registo, das quais setenta e sete são referidas pelas 

alunas e quarenta e seis pelos alunos. Esta preferência pode ser explicada 

pelo tipo de influências que estas crianças e jovens estão sujeitas. Ou seja, se 

por um lado as crianças e os jovens tentam adquirir os modos de 

comportamento dos seus pais (Giddens, 1997), por outro lado, as suas 

relações com os amigos têm um impacto mais compensatório, pois, estes 

passam mais tempo na companhia de amigos da sua idade (idem). Deste 

modo, podemos referir que estas crianças e jovens ainda se encontram numa 

fase onde a família e os amigos detêm um papel preponderante na sua 

formação. 

A categoria menos referida para a ocupação dos tempos livres é a 

“Necessidades Vitais”, com noventa e duas referências onde para as alunas e 



para os alunos de ambos os anos de escolaridade as unidades de registo são 

de quarenta e seis referências. 

Todos estes elementos presentes na escolha da ocupação dos tempos 

livres e de lazer dos alunos e das alunas encontram-se em concordância com 

os conteúdos da nossa revisão da literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – Conclusões 
 

A educação para um tempo livre e de lazer activo é, sem dúvida, uma 

temática relevante a estudar nos meios de educação. Como se pode verificar 

na sociedade actual, o papel desta educação no espaço formal (Escola e 

também nas aulas de Educação Física), com actividades curriculares e 

extracurriculares, pode de algum modo, contribuir para a aquisição de hábitos 

de vida activos e saudáveis nas crianças e nos jovens. Neste contexto, a 

Educação Física, como disciplina que desenvolve as diversas capacidades 

físicas e motoras, que cultiva o corpo, que de certa forma proporciona um 

tempo de lazer e que poderá incentivar para uma vida activa, oferece às 

crianças e aos jovens a possibilidade de praticarem um leque alargado de 

actividades, onde estes poderão ter a liberdade de escolher a actividade física 

que querem praticar. Deste modo, cada indivíduo poderá praticá-la nos seus 

tempos livres e de lazer. Para isso, é necessário que os professores tenham 

uma intervenção motivadora para que o nosso grupo alvo adquira os hábitos de 

vida desejados, ou seja saudáveis e activos. Por este motivo, procurámos 

estudar e compreender qual o papel que a Educação Física tem no tempo livre 

e de lazer das crianças e dos jovens. Assim, este estudo pretendeu verificar 

quais as actividades que as alunas e os alunos da Escola Secundária de 

Gondomar desenvolvem no seu tempo livre e de lazer. Para isso, recorremos à 

revisão da literatura com o intuito de verificar se a disciplina de Educação 

Física e a Escola influenciam a adopção de uma vida activa e recolhemos as 

actividades mais referidas pelos jovens de diversos países, inclusive Portugal, 

para verificarmos se são coincidentes com os dados recolhidos dos 

questionários dos nossos alunos. É de salientar que tivemos um contacto 

directo durante o ano lectivo com todos os alunos que foram sujeitos ao 

questionário, pois estes estavam inseridos nas turmas que nos foram atribuídas 

enquanto estagiários. Daí que os hábitos diários dos alunos e das alunas em 

questão fossem do nosso conhecimento. 

No final deste trabalho podemos afirmar que houve um consenso entre 

as respostas dos alunos e entre estas e a nossa revisão da literatura. Neste 



sentido, os alunos ocupam o seu tempo livre e de lazer com actividades físicas 

e desportivas, com os meios de comunicação social, com as necessidades 

vitais, com as tarefas escolares, com as tarefas domésticas, com a 

convivialidade e com outras actividades, no entanto, a ordem de preferência 

varia. Assim, a primeira escolha dos alunos e das alunas da Escola Secundária 

de Gondomar são os meios de comunicação social, como por exemplo ver 

televisão, jogar computador/internet, ouvir música e cinema; as outras 

actividades como ler, compras, entre outras estão em segundo lugar. Já as 

actividades físicas e desportivas aparecem em terceiro lugar, mas com um 

número de unidades de registo muito próximas às outras actividades (com uma 

diferença de apenas duas referências). Deste modo, podemos constatar que a 

actividade física tem uma elevada importância na vida das crianças e dos 

jovens pertencentes à Escola Secundária de Gondomar. Assim, inferimos que 

todas as aulas de Educação Física deverão ter um carácter gratificante, ou 

seja, todos os professores devem proporcionar prazer e alegria aos alunos, 

bem como uma vivência desportiva motivadora e com sucesso, 

proporcionando, igualmente novas e positivas experiências para todos os que 

estão inseridos no processo Ensino-Aprendizagem. Desta forma, o papel da 

Educação Física será proporcionar um leque variado de actividades a todos os 

alunos, promover actividades físicas/desportivas ao longo do ano, bem como, 

alertar os alunos para uma actividade regular e para uma vida saudável e 

activa. 

Após percorridas as várias etapas da elaboração deste trabalho, 

podemos dizer que o estudo das actividades de tempo livre e de lazer 

contribuiu para entendermos o que as nossas alunas e os nossos alunos 

realizam nos seus tempos livres e, consequentemente, como a Escola e a 

Educação Física poderão influenciar este grupo alvo na adopção de uma vida 

activa no futuro. Assim, em nosso entender julgamos que este trabalho oferece 

uma contribuição significativa para o conhecimento da ocupação do tempo livre 

e de lazer das crianças e dos jovens, um vez que não só reúne as suas 

preferências na ocupação do seu tempo livre, como também realça o “trabalho” 



que qualquer Escola ou qualquer professor deverá ter para influenciar a vida 

futura de uma criança e de um jovem. 

Neste sentido, será também pertinente completar com uma pesquisa 

mais alargada nas escolas do nosso país, para perceber se a Escola em geral 

e a Educação Física, em particular, poderão ter uma influência tão benéfica 

para uma vida activa e saudável, para que se possa, enfim, aumentar o leque 

de ocupações do tempo livre e de lazer que as crianças e jovens referem, 

como correlacioná-las entre si. 
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7 – Anexos 
7.1 – Anexo I – Sistema categorial 
 
Actividades Físicas/Desportivas – 7º ano [12-14] anos – Feminino  
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar andebol” 
“jogar badminton” 
“jogar basquetebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar voleibol” 

Desportos colectivos 

“jogar voleibol” 
Total 9 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar ping-pong” 
“natação” Desportos individuais 
“natação” 

Total 3 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 
“andar de bicicleta” 

Outras actividades físicas 

“andar de bicicleta” 
Total 6 

 
Actividades Físicas/Desportivas – 7º ano [12-14] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 

 

“jogar basquetebol” 

Desportos colectivos 



“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 

Desportos colectivos 



“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 

Total 68 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar ténis” 
“jogar ténis” 
“jogar ténis de mesa” 
“jogar ténis de mesa” 
“jogar ténis de mesa” 
“jogar ténis de mesa” 
“jogar ténis de mesa” 
“jogar ténis de mesa” 
“jogar golf” 
“fazer ginástica” 
“fazer ginástica” 
“fazer ginástica” 
“fazer ginástica” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 

Desportos individuais 
 

“jogar badminton” 
Total 21 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“andar de skate” Outras actividades físicas 
“andar de skate” 

 
Desportos colectivos 



“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de patins” 
“dançar” 
“patinagem” 
“patinagem” 

Total 26 

 
2. Meios de comunicação social – 7º ano [12-14] anos – Feminino  
Subcategoria Unidade de registo 

“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 

 

“ver televisão” 

Outras actividades físicas  

Ver televisão 



“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver filmes” 

Total 55 

 
 

Ver televisão 



Subcategoria Unidade de registo 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

 

“ouvir música” 

Ouvir música 



“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

Total 51 

 
 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar ps2” 

 

“jogar playsatition” 

Ouvir música 

Jogar computador/internet 



“jogar playsatition” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“pesquisar na Internet” 
“pesquisar na Internet” 
“pesquisar na Internet” 
“pesquisar na Internet” 

Total 39 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 

Cinema 

“ir ao cinema” 
Total 27 

 
 
 

Jogar computador/internet 



2. Meios de comunicação social – 7º ano [12-14] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 

 

“ver televisão” 

Ver televisão 



“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver filmes” 

Total 72 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

 

“ouvir música” 

Ver televisão 

Ouvir música 



“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

Total 51 

Ouvir música 



 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 

 

“jogar computador” 

Jogar computador/internet 



“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar dremcast” 
“jogar gameboy” 
“jogar gameboy” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar playstation” 
“jogar videojogos” 

Jogar computador/internet 



“jogar videojogos” 
“jogar xbox” 
“jogar xbox” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 

Total 90 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 

Cinema 

“ir ao cinema” 
Total 31 

  
 

Jogar computador/internet 



3. Necessidades vitais – 7º ano [12-14] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 

Dormir 

“dormir” 
Total 17 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“comer” 
“comer” 
“comer” 
“comer” 
“comer” 

Comer 

“comer” 
Total 6 

 
 
3. Necessidades vitais – 7º ano [12-14] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 

 

“dormir” 

Dormir 



“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 

Total 17 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“comer chocolates” 
“comer gomas” 
“comer frango”” 
“comer panados” 
“comer pizza” 
“comer pizza” 
“comer pizza” 
“comer pizza” 
“comer” 
“comer” 
“comer” 
“comer” 

Comer 

“comer” 
Total 13 

 
4. Tarefas Escolares – 7º ano [12-14] anos – Feminino 
Categoria Unidade de registo 

“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 

 

“estudar” 

Dormir 

Tarefas escolares 



“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
estudar” 
“estudar matemática e geografia” 
“estudar para os testes” 
“estudar para os testes” 
“ser obrigada a estudar” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 

Tarefas escolares 



“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC de matemática e português” 
“escrever” 
“escrever” 
“escrever” 
“escrever” 
“escrever” 
“escrever composições” 

Total 72 

 
Tarefas Escolares – 7º ano [12-14] anos – Masculino 
Categoria Unidade de registo 

“escrever” 
“escrever” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 

 

“estudar” 

Tarefas escolares 

Tarefas escolares 



“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar geografia e filosofia” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 

Tarefas escolares 



“fazer os TPC” 
“escrever” 
“escrever” 
“escrever” 

Total 73 

 
4. Tarefas Domésticas – 7º ano [12-14] anos – Feminino 
Categorias Unidade de registo 

“cozinhar” 
“lavar a loiça” 
“arrumar” 
“arrumar” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a cozinha” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar a minha mãe a arrumar a cozinha” 
“ajudar a minha mãe nas tarefas domésticas” 
 “arrumar a mesa” 
“arrumar o meu quarto” 
“arrumar o meu quarto” 
“arrumar o meu quarto” 
“arrumar o meu quarto” 
“arrumar o meu quarto” 
“arrumar o meu quarto” 
“arrumar o meu quarto” 
“fazer as camas” 

 

“fazer as camas” 

Tarefas escolares 

Tarefas domésticas 



“fazer as camas” 
“fazer as camas” 
 “aspirar” 
 “aspirar”  
“aspirar” 
“aspirar” 
“limpar a casa da banho” 
“limpar as mesas” 
“limpar as mesas” 
“limpar as mesas” 
“limpar o chão” 
“limpar o pó” 
“limpar o pó” 
“fazer comida” 
“fazer o comer” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 

Total 54 

 
4. Tarefas Domésticas – 7º ano [12-14] anos – Masculino 
Categoria Unidade de registo 

“arrumar” 
“arrumar coisas pessoais” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar a casa” 
“fazer a cama” 
“fazer a cama” 
“fazer a cama” 
 “aspirar” 
“aspirar a casa” 
“limpar a loiça” 
“limpar as mesas” 
“limpar o chão” 
“limpar o pó” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 

 

“fazer o comer” 

Tarefas domésticas 

Tarefas domésticas 



“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a roupa” 

Total 30 

 
6. Convivialidade – 7º ano [12-14] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“estar com a família” 
“conversar com o meu pai” 
“estar com os primos” 
“estar com as primas” 
“tomar conta dos meus primos” 
“sair com os pais” 
“sair com a minha mãe” 

Estar com a família 

“passear com os pais” 
Total 8 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“conversar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“”conviver com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 

 

“sair com os amigos” 

Tarefas domésticas 

Estar com os amigos 



“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“passear com os amigos” 
“ajudar os amigos” 

Total 26 

 
6. Convivialidade – 7º ano [12-14] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“brincar com o meu irmão” 
“brincar com o meu irmão” 
“brincar com o meu irmão” 
“estar com a família” 
“estar com a família” 
“passear com a minha família” 
“sair com os meus pais” 

Estar com a família 

“ir à casa do meu primo” 
Total 8 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“conversar com os amigos” 
“conversar com os amigos” 
“conviver com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“ir à casa dos amigos” 
“ir à casa dos amigos” 
“ir à casa dos amigos” 
“sair com os amigos” 

Estar com os amigos 

“sair com os amigos” 
Total 17 

 
Outras actividades – 7º ano [12-14] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“ler” Ler 
“ler” 

Estar com os amigos 



“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 

Total 19 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir às compras” 
“ir às compras” 
“ir às compras” 
“ir às compras” 
“ir às compras” 
“ir às compras” 
“ir às compras” 
“ir às compras” 
“ir às compras” 

Compras 

“fazer compras” 
Total 10 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 

 

“passear” 

Ler 

Passear 



“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 

Total 28 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 

Praia 

“ir à praia” 
Total 5 

 
Outras actividades – 7º ano [12-14] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 

 

“ler” 

Passear 

Ler 



“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler livros de aventura” 
“ler livros de aventura” 

Total 27 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“comprar roupa” 
Compras “comprar roupa” 
Total 2 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 

 

“passear” 

Ler 

Passear 



“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 

Total 29 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 

Praia 

“ir à praia” 
Total 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passear 



Actividades Físicas/Desportivas – 10º ano – [14-19] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar andebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 

Desportos colectivos 

“jogar voleibol” 
Total 36 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“Praticar atletismo” Desportos individuais 
“natação” 



“natação” 
“natação” 
“fazer ginástica” 
“nadar” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar badminton” 
“jogar ping-pong” 
“jogar ténis” 

Total 13 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“andar” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de patins” 
“bolling” 
“bolling” 
“bolling” 
“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 
“dançar” 

Outras actividades físicas 

“jogar bowlling” 
Total 18 

 
Actividades Físicas/Desportivas – 10º ano – [14-19] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar basquetebol” 
“jogar basquetebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 

 

“jogar futebol” 

Desportos individuais 

Desportos colectivos 



“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar futebol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 
“jogar voleibol” 

Total 14 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“fazer ginástica” 
“praticar atletismo” 
“praticar atletismo” Desportos individuais 

“praticar atletismo” 
Total 4 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“andar de bicicleta” 
“jogar paintball” 

Outras actividades físicas 

“jogar capoeira” 
Total 10 

 
2. Meios de comunicação social – 10º ano – [14-19] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 

 

“ver televisão” 

Desportos colectivos 

Ver televisão 



“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver filmes” 
“ver filmes” 
“ver filmes” 
“ver filmes” 

Total 52 

 
 

Ver televisão 



Subcategoria Unidade de registo 

“ouvir rádio” 
“ouvir rádio” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

 

“ouvir música” 

Ouvir música 



“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

Total 50 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 

 

“jogar computador” 

Ouvir música 

Jogar computador/internet 



“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar gameboy” 
“jogar ps2” 
“jogar playsatition” 
“jogar playsatition” 
“jogar playsatition” 
“jogar playsatition” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“pesquisar na Internet” 

Total 47 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 

 

“ir ao cinema” 

Jogar computador/internet 

Cinema 



“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 

Total 34 

 
2. Meios de comunicação social – 10º ano – [14-19] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 

 

“ver televisão” 

Cinema 

Ver televisão 



“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver televisão” 
“ver futebol” 
“ver futebol” 
“ver futebol” 
“ver futebol” 
“ver futebol” 
“ver futebol” 
“ver filmes” 
“ver filmes” 
“ver filmes” 
“ver filmes” 
“ver filmes” 

Total 48 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

 

“ouvir música” 

Ver televisão 

Ouvir música 



“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 
“ouvir música” 

Total 36 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 

 

“jogar computador” 

Ouvir música 

Jogar computador/internet 



“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar computador” 
“jogar playsatition” 
“jogar playsatition” 
“jogar playsatition” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“navegar na Internet” 
“pesquisar na Internet” 

Total 49 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 

 

“ir ao cinema” 

Jogar computador/internet 

Cinema 



“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
“ir ao cinema” 
ir ao cinema” 

Total 32 

 
3. Necessidades vitais – 10º ano – [14-19] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 

Dormir 

“dormir” 
Total 10 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“comer chocolates” 
“comer chocolates” 
“comer chocolates” 
“comer cachorros” 
“comer frango assado”” 
“comer gomas” 
“comer macdonald’s” 
“comer” 
“comer” 
“comer” 

 

“comer” 

Cinema 

Comer 



“comer” 
“comer” 

Total 13 

 
3. Necessidades vitais – 10º ano – [14-19] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 
“dormir” 

Dormir 

“dormir” 
Total 14 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“comer” 
Comer “comer” 
Total 2 

 
4. Tarefas Escolares – 10º ano – [14-19] anos – Feminino 
Categoria Unidade de registo 

“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar através de jogos” 
“estudar com os amigos” 
“estudar com as primas” 
“fazer os TPC” 
“escrever” 

 

“escrever” 

Comer 

Tarefas escolares 



“escrever” 
“escrever” 
“escrever” 
“escrever” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 

Total 40 

 
4. Tarefas Escolares – 10º ano – [14-19] anos – Masculino 
Categoria Unidade de registo 

“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 
“estudar” 

 

“estudar filosofia” 

Tarefas escolares 

Tarefas escolares 



“estudar físico-quimica” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“fazer os TPC” 
“escrever” 
“escrever” 

Total 21 

 
4. Tarefas Domésticas – 10º ano – [14-19] anos – Feminino 
Categoria Unidade de registo 

“cozinhar” 
“cozinhar” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a cozinha” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 

 

“aspirar a casa” 

Tarefas escolares 

Tarefas domésticas 



“aspirar a casa” 
“limpar a casa” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 
“lavar a roupa” 

Total 51 

 
 
 
4. Tarefas Domésticas – 10º ano – [14-19] anos – Masculino 
Categoria Unidade de registo 

“arrumar” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar o quarto” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“arrumar a casa” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 

 

“ajudar os pais” 

Tarefas domésticas 

Tarefas domésticas 



“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“ajudar os pais” 
“arrumar a mesa” 
“fazer a cama” 
“fazer a cama” 
“fazer a cama” 
“fazer a cama” 
“fazer a cama” 
“aspirar” 
“limpar” 
“limpar o pó” 
“limpar o pó” 
“limpar o pombal” 
“cozinhar” 
“cozinhar” 
“lavar a loiça” 
“lavar a loiça” 

Total 39 

 
6. Convivialidade – 10º ano – [14-19] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“brincar com o meu irmão” 
“conversar com o meu irmão” 
“conviver com a família” 
“estar com a família” 

Estar com a família 

“estar com a família” 
Total 5 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“conversar com os amigos” 
“conversar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“estar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“falar com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 

 

“sair com os amigos” 

Tarefas domésticas 

Estar com os amigos 



“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 

Total 38 

 
6. Convivialidade – 10º ano – [14-19] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“estar com a minha mãe” 
“estar com o meu irmão” Estar com a família 
“estar com a família” 

Total 3 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“sair com os amigas” 
“sair com os amigas” 
“sair com os amigas” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 

 

“sair com os amigos” 

Estar com os amigos 

Estar com os amigos 



“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“sair com os amigos” 
“estar com amigas” 

Total 18 

 
 
 
Outras Actividades – 10º ano – [14-19] anos – Feminino 
Subcategoria Unidade de registo 

“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler livros de aventura” 
“ler livros de aventura” 

 

“ler livros de banda desenhada” 

Estar com os amigos 

Ler 



“ler revistas” 
“ler revistas” 

Total 31 

 
 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir às compras” 
“ir às compras” 
“comprar roupa” 
“comprar roupa” 
“ir às compras” 

Compras 

“ir às compras” 
Total 6 

 
 
Subcategoria Unidade de registo 

“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 

Passear 

“passear” 
Total 21 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir à praia” 
“ir à praia” 

Praia 

“ir à praia” 

Ler 



“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 
“ir à praia” 

Total 11 

 
Outras Actividades – 10º ano – [14-19] anos – Masculino 
Subcategoria Unidade de registo 

“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler” 
“ler jornais” 
“ler jornais” 
“ler revistas” 

Ler 

“ler revistas” 
Total 14 

 
 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir às compras” 
Compras “ir às compras” 
Total 2 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 

 

“passear” 

Praia 

Passear 



“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 
“passear” 

Total 16 

 
Subcategoria Unidade de registo 

“ir à praia” 
Praia “ir à praia” 
Total 2 

 
 

 

Passear 


