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"Eu fui à Floresta porque queria viver livre.  

Eu queria viver profundamente,  

e sugar a própria essência da vida...  

expurgar tudo o que não fosse vida;  

e não, ao morrer, descobrir que não havia vivido". 

 

Henry David Thoreau 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge no sentido de preencher um dos parâmetros de 

avaliação do Estágio Profissional, integrado no 2º ano do 2º ciclo de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), tendo sido realizado na Escola Secundária 

de Rio Tinto.  

Este relatório tem como intuito uma análise e reflexão de todo o processo 

desenvolvido, no ano lectivo de 2010/2011, pela minha pessoa, na Escola 

Secundária de Rio Tinto, com a orientação da Professora Inês Cardoso e na 

FADEUP, com a orientação da Professora Doutora Eunice Lebre. 

O estágio profissional tem como intuito a utilização dos conhecimentos 

pedagógicos, didácticos e metodológicos no processo de ensino/ aprendizagem, 

numa turma atribuída ao estagiário.  

Este relatório será composto pelas minhas expectativas iniciais, elaboradas no 

início do estágio, pela interacção desenvolvida na escola e no meio envolvente e 

pelas actividades desenvolvidas, pelo grupo de Educação Física e pelo núcleo 

de Estágio. Relativamente à prática profissional, irei seguir a lógica das áreas de 

desempenho para explanar a minha reflexão - Organização e Gestão do Ensino 

e da Aprendizagem, Participação na Escola, Relações com a Comunidade e 

Desenvolvimento Profissional.  

Este documento integra, igualmente, uma reflexão sobre a problemática do 

papel do professor de Educação Física na escola, e um estudo descritivo, 

aplicado aos alunos da Escola Secundária de Rio Tinto, sobre a relação do 

Índice de Prática Desportiva e do Índice de Massa Corporal entre as diversas 

áreas. 

Tentarei transmitir e descrever, de uma forma clara e explícita, este ano de 

estágio, as vivências e convivências, trabalho e lazer, responsabilidade e 

diversão, e todo o meu desenvolvimento como pessoa e profissional.  
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

2.1  O meu percurso 

Tendo concluído uma Licenciatura em Treino Desportivo, na área de desporto e 

tendo já alguma experiência profissional como professor e treinador, as minhas 

expectativas para este Mestrado, mais especificamente, para este último ano de 

estágio profissional, consistem em ter uma visão e experiência do meio escolar e 

na possibilidade de transferir e utilizar aspectos teórico/práticos aprendidos na 

Faculdade, aplicando-os à realidade da Escola Secundária e Rio Tinto. Apesar 

da experiência adquirida neste últimos anos, espero que este último de Mestrado 

(estágio profissional) complemente os meus conhecimentos, no sentido de me 

proporcionar novas aprendizagens em contexto real.  

 

A opção por uma profissão relacionada com o Desporto foi feita logo no décimo 

ano de escolaridade, pela escolha da Opção de Desporto. No final do secundário 

concorri a uma Licenciatura em Treino Desportivo, variante natação, na Escola 

Superior de Desporto de Rio Maior, área da qual sempre pratiquei como 

federado, desde criança até adolescente. 

Após quatro anos a trabalhar na área de treino e ensino da natação, decidi 

alargar a minha formação profissional, frequentando este mestrado, para adquirir 

maior conhecimento na mesma área, mas vocacionado para o ensino de 

Educação Física nas escolas.   

 

2.2  Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

No início do Estágio, a Professora Cooperante Inês Cardoso pediu-nos para 

realizar um documento com as expectativas de cada um para este novo ano. 

Tive alguma dificuldade em elaborar esta tarefa, porque ainda não tinha 

realmente reflectido sobre as minhas intenções para o mesmo. Decidi, então, 

sintetizar em três pontos, a nível pessoal, profissional e académico, de modo a 

focar os aspectos mais importantes e orientadores desta nova etapa.  

Em termos profissionais, o ponto principal foi a possibilidade de verificar o 

progresso dos alunos, quer ao nível do conhecimento, quer ao nível de 

desempenho motor. À semelhança do treino, onde trabalhamos com objectivos 
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concretos, e que irão ser visíveis através dos resultados obtidos nas 

competições, tenho o desejo de observar essa evolução nos alunos durante o 

ano lectivo. 

Em termos académicos, consiste na concretização da superação deste última 

etapa, esperando um trabalho “árduo”, de planificação individual e de grupo. 

No ponto de vista pessoal, a superação e finalização de uma etapa à qual me 

propus, de modo a crescer e evoluir como pessoa e profissional. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

3.1  O papel do professor de Educação Física, atitudes e exemplos na 

prática de actividade física relativamente aos alunos. 

A escolha desta temática surgiu na observação directa, durante o Estágio 

Profissional, de comportamentos e exemplos, que na minha opinião, consistem 

em exemplos negativos para os alunos, desfavorecendo a aprendizagem ou a 

transmissão de comportamentos adequados. 

O primeiro problema que se levantou logo à partida foi a definição de 

comportamento ou atitude adequada perante cada um. A reflexão, que irei 

realizar, não quer de algum modo distinguir o que é bom, de mau, o que é 

correcto de incorrecto, mas sim adequar uma perspectiva do que eu considero a 

mais assertiva para o ensino das crianças, adolescentes e alunos que nos vêem, 

a nós professores, como modelos.  

A assimilação por parte dos alunos, adolescentes/crianças, de hábitos, valores e 

conhecimentos, depende, em grande parte, da sua envolvência. Actualmente, os 

alunos ao passarem a maior parte do seu tempo na escola, esta assume um 

papel preponderante no ensino e na transmissão de valores, sempre associada 

à família e a outros meios. Segundo Guimarães et al. (2001), o “objectivo da 

ética na escola é desenvolver a autonomia dos indivíduos, (…), assimilar ao 

questionar este conjunto de regras e normas, para permitir que tenham 

consciência de uma série de comportamentos adequados para crescer em 

sociedade. Valores e atitudes podem ser incluídos nos conteúdos de ensino, ser 

trabalhados em todas as disciplinas. O responsável por desenvolver a cidadania 

na escola é principalmente o professor, porque este, dentro da instituição, tem 

mais contacto com os alunos, dispõe de vários meios de reforços, estabelece um 

vínculo afectivo em que serve de modelo e de referência para o aluno. Além 

disso, o professor tem os conteúdos específicos de cada disciplina como objecto 

da discussão ética e dispõe de espaço para abordá-la, ou seja, ele representa as 

normas e expectativas que existem sobre os alunos na escola.”  

A escola, através de todos os seus intervenientes, é um espaço de formação do 

aluno, ao nível do conhecimento, relações sociais, experiências culturais, hábitos 

de saúde e desportivos. O professor, tem um papel de centro de atenções, 
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sendo aquele que evidencia maior contacto com os alunos, estabelece laços, 

exerce um papel de autoridade, ordem, disciplina e de orientador de valores de 

conhecimento. Portanto, a figura de Professor, através das suas atitudes e 

valores, pode influenciar a aquisição e moldagem dos valores, comportamentos 

e atitudes dos alunos. 

A disciplina de Educação Física, sempre foi uma disciplina que a maioria dos 

alunos aprecia e valoriza. As principais razões advêm, principalmente, pelo 

divertimento, através da prática de actividade física, da abstracção momentânea 

das restantes disciplinas, da prática de actividade física e da socialização com 

os colegas.  

Segundo Romão e Pais (2002), citado por Faria (2005), refere que uma 

“Educação Física de qualidade: 

 é um dos meios mais eficiente de promover nas crianças e nos jovens, 

seja qual for a capacidade/incapacidade, o género, a idade, a cultura (…) 

atitude, 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 (…), 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.  
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Apesar dos benefícios promovidos aos alunos e jovens pela disciplina, segundo 

Rocha (2009), o papel da Educação Física parece não estar bem delineado, não 

tendo os próprios professores de Educação Física a noção da importância dessa 

disciplina dentro do contexto escolar. Ainda o mesmo autor refere que, “A EF 

que vemos nas escolas, na maioria das vezes, é uma prática reprodutivista, 

excludente e limitada à prática dos modalidades colectivas mais populares, não 

dando oportunidade para o aluno desenvolver sua criatividade, expressão e 

raciocínio, que tem como fim apenas o jogo.” 

 

O papel do professor de Educação Física: 

No caso do Professor de Educação Física, este apresenta-se numa posição 

privilegiada aos restantes, porque lecciona uma disciplina em que os alunos têm 

referências positivas. Deverá, portanto, promover e administrar a relação de 

ensino e de aprendizagem do desporto na escola, promover intervenções 

positivas, incentivar e motivar os alunos à prática desportiva e criar um clima 

motivacional nas aulas. 

Segundo Martinek, 1999, citado por Sá (2009), o Professor de Educação Física 

apresenta um papel fundamental na fidelização da prática de actividade física 

dos alunos, entre outros factores.  

Sá (2009), refere ainda que o Professor de Educação Física assume dentro da 

comunidade escolar um papel importante na aquisição de hábitos e de estilos de 

vida saudáveis, através de actividades e projectos não disciplinares, clubes de 

desporto escolar e outras actividades interdisciplinares do plano da escola.  

O Professor de Educação Física apresenta um papel de grande importância, que 

não pode ser reduzido ao mero ensino de habilidades motoras, mas envolve 

igualmente, a educação dos alunos, fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade. Pequenos exemplos, como um jogo de futebol na aula de educação 

fisica, podem ser essenciais na formação de aspectos de vivencia em 

democracia, podendo transmitir-se valores como fair-play ou companheirismo 

aos alunos. O Professor de Educação Física além de ensinar conhecimentos 
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específicos, transmite, de forma consciente ou não, valores, normas, maneiras 

de pensar e padrões de comportamento para se viver em sociedade 

Reflectindo sobre a realidade em que estou inserido e da qual observo 

sistematicamente, penso que diversas posturas por parte dos Professores de 

Educação Física, além de denegrirem a imagem de Professor, transmitem 

comportamentos e atitudes, simplesmente incorrectos. Exemplos concretos 

como atrasos constantes no começo das aulas, falta de motivação, evidenciada 

ao nível de situações e propostas de ensino, o ensino constante de modalidades 

colectivas mais populares, o ensino com roupa desadequada para a prática 

desportiva e hábitos de risco de saúde, como por exemplo fumar à frente da 

Escola, desacreditam a mensagem de uma prática de comportamentos, atitudes 

e valores, quer a nível desportivo como a nível dos hábitos de vida saudáveis.Os 

alunos, observando estas posturas e comportamentos, consciente ou 

inconscientemente, adoptam-nas e aceitam-nas como as mais correctas.  

O Professor de Educação Fisica deverá ter um papel consciencializador, 

motivador e mediador da aprendizagem, para que possa haver uma maior 

crescente participação do aluno na prática desportiva dentro e fora da escola. 

Através das aulas de Educação Física deverá ser precursor de hábitos de 

prática desportiva e de saúde. Estas deverão ser planeadas, de modo a oferecer 

as melhores situações de aprendizagem possíveis, preocupando-se com a 

participação de todos e incentivando a relação entre as crianças.  

  

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1  Área 1- Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Esta área, que consiste no processo mais físico de todo o processo de ensino, 

engloba a parte da concepção, planeamento, realização e avaliação. Durante 

todo o processo, foram elaborados diversos documentos de apoio, sempre com 

o supervisionamento da Professora Cooperante, e através da análise e reflexão. 

Todos os documentos, por mim elaborados, foram entregues nos prazos 

determinados pela Professora Inês Cardoso.   
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Concepção 

 

A primeira prática, foi a análise e definição dos conteúdos programáticos a 

leccionar para cada ano. Realizámos a análise para o 9º ano e 10º ano, 

referentes às turmas destinadas aos estagiários. Partindo dos conteúdos 

programáticos, elaborámos o nosso planeamento anual, do período, unidade 

didáctica, das modalidades a leccionar, número de aulas previstas e distribuição 

pelos espaços desportivos. 

Um ponto a realçar na parte do planeamento foi a alteração e adaptação do 

programa de educação física, devido às condições da escola a nível do 

equipamento e às obras iniciais. Para além disso, ainda tido em consideração o 

ajustamento dos programas curriculares à realidade dos nossos alunos. Outro 

problema com que nos deparamos, foi a quantidade de modalidades previstas 

para leccionar, hipotecando, na minha opinião, a aquisição por parte dos alunos 

dos conteúdos chaves de cada modalidade. 

 

Planificação 

Como apoio à planificação e, principalmente, preparando-nos especificamente 

para a leccionação da turma 10ºH, foi aplicado um questionário inicial referente à 

motivação para a prática desportiva, interesses, e outras informações. 

Deste questionário, pudemos concluir que os alunos da turma 10ºH, gostavam 

de praticar actividade física, sendo a disciplina de Educação Física uma das 

mais apreciadas, o que constituiu um indicador benéfico para a motivação e do 

possível empenhamento na disciplina, embora fosse uma turma que 

identificamos poucos praticantes de desporto federado e não federado.  

A planificação foi constituída por três níveis de planeamento: o Plano Anual, as 

Unidades Didácticas e os Planos de Aula. 

O planeamento anual foi elaborado dentro do grupo de Educação Física, tendo 

sido cedido no momento em que iniciámos o estágio. O planeamento cedido 

continha a distribuição das modalidades pelos períodos e número de aulas 

previstas. Este planeamento anual, focando os pontos anteriores, apresenta uma 

elevada importancia, porque evita a leccionação simultânea, por parte de todos 

os professores, de modalidades semelhantes, evitando conflitos de espaço e 
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material. Relativamente ao plano anual, executado pelo grupo de estágio, 

planeamos as modalidades a leccionar, o número de aulas previstas e o mapa 

de distribuição dos espaços desportivos. O plano anual foi alterado diversas 

vezes, devido a factores extrínsecos, como as obras de remodelação da escola 

e consequentemente a divisão de espaços com os diversos professores.  

 

Unidade Didáctica - constitui como unidade fundamental do processo 

pedagógico, apresentando aos professores e alunos as etapas claras e distintas 

de ensino e aprendizagem. A elaboração das unidades didácticas, teve por base 

o Modelo de Estruturas do Conhecimento de Vickers, composto pelos diversos 

módulos, história e regulamento, extensão e sequência dos conteúdos, 

objectivos para os diversos domínios, avaliação e estratégias metodológicas. 

Para a elaboração da Unidade Didáctica, tivemos em conta o programa de 

Educação Física, as condições da escola e o nível de desempenho motor dos 

alunos. Reportando-me agora ao aspecto da realização do ensino, leccionei, na 

turma 10ºH, as unidades didácticas de Voleibol, Atletismo (corrida de velocidade, 

de barreiras e de estafetas), Andebol, Ginástica Acrobática, Badminton, Dança e 

Futebol. Tivemos a preocupação de executar ao longo de todo o ano a parte da 

condição física.  

A elaboração destes documentos foi uma área onde desde cedo apostei durante 

o estágio, em parte pela necessidade de aprender ou recordar conhecimentos 

especificos de cada modalidade. No entanto, não foi um processo fácil tendo 

apresentado no início do ano lectivo algumas dificuldades, que foram ao longo 

do tempo esbatendo-se, permitindo que este trabalho decorresse de forma mais 

rápida e com melhor qualidade. 

Uma dificuldade encontrada no planeamento, quer da unidade didáctica, quer do 

plano de aula, foi a diferença de níveis apresentada pelos alunos, nas diversas 

modalidades a abordar. Em termos práticas, essa diferenciação, obrigou-me ao 

planeamento e leccionação diferenciada, o que por vezes se tornou complicado 

de pôr em prática, tendo em consideração a falta de espaço. Concretamente, no 

caso da modalidade de futebol, a necessidade de realizar jogos com número de 

elementos diferentes, jogo 5x5 e 3x3, respectivamente para nível avançado e 
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elementar, aliado à falta de espaço, hipotecou a concretização de alguns 

objectivos propostos para as aulas.  

Após o término de cada unidade didáctica, realizei um relatório final, com o 

objectivo de avaliar os conteúdos leccionados, os resultados da avaliação dos 

alunos e da minha actividade como estagiário.  

Plano de Aula – consiste na parte do planeamento mais prática e que depende 

dos conteúdos e objectivos propostos na unidade didáctica. Existiu sempre o 

objectivo de estabelecer uma sequência lógica na escolha de exercícios, 

estratégias de optimização de tempo, espaço, transição de exercícios, de modo 

a existir uma ligação dos conteúdos entre as aulas.  

Como metodologia para a elaboração do plano de aula, o grupo de estágio 

apresentava-o com duas aulas de antecedência, à professora cooperante de 

modo permitir a correcção e/ou sugestão de novos exercícios ou sequências. No 

final do segundo período e durante o terceiro, este processo foi ultrapassado, 

visto todos os estagiários já terem adquirido competência para a construção 

autónoma dos planos de aula, sendo capazes de definir os objectivos e as 

metodologias utilizadas, de forma correcta e em plena concordância com os 

princípios enunciados nas unidades didácticas, revelando assim uma completa 

autonomia. Assim, os planos de aula passaram a ser apresentados no dia da 

leccionação da aula. Apesar da elaboração e planeamento das aulas 

cuidadosamente, a necessidade de adapatar e reajustar foram constantes, 

principalmente, nos dois primeiros periodos, desenvolvendo deste modo a minha 

capacidade de resposta aos imprevisto. 

Após cada aula, realizei uma reflexão acerca da minha prestação como 

professor. Esta análise crítica e reflexiva, teve como objectivo caracterizar a 

actividade da aula, através da enumeração e reflexão sobre os pontos positivos 

e negativos, da elaboração de propostas de melhoramento, da reflexão sobre 

correcção das opções tomadas, identificando os resultados obtidos pelos alunos 

e referenciando-os aos objectivos da unidade didáctica. 
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Execução 

Neste ponto, referente à colocação na prática do plano de aula o desempenho 

do professor tem um papel preponderante. Penso que a minha evolução durante 

o estágio foi gradual, desenvolvendo as minhas capacidades e competências 

nos diferentes aspectos da aula: organização das actividades, controlo da turma, 

intervenção na qualidade da informação transmitida, na quantidade e qualidade 

dos vários tipos de feedback’s, gestão do tempo de aula, na diminuição de 

tempo de transição entre os vários exercícios e no reajustamento de actividades 

perante situações imprevistas.  

Relativamente à instrução, penso que revelei capacidade de comunicação e 

domínio dos conteúdos. Consciente do meu tom de voz e da minha forma de 

falar, verbalizando pouco, tive a preocupação constante de projectar a voz e de 

verbalizar bem as palavras. Penso que este problema não influenciou de 

qualquer maneira a leccionação das aulas, ou a compreensão por parte dos 

alunos, mas tenho noção de algumas limitações que, por vezes, poderão ter 

influenciado a prestação dos alunos. Em termos organizativos, esteve sempre 

presente a preocupação com o posicionamento e circulação, permitindo deste 

modo um controlo activo da turma. No que diz respeito à gestão, apresentei uma 

evolução e preocupação com a constituição de grupos, organização/transição 

dos exercícios e controlo de imprevistos da aula. Este último aspecto foi 

recorrente, tendo que adaptar aulas, inicialmente previstas para um terço do 

pavilhão, para um sexto, com a consequente divisão do material. 

Foi nos aspectos relacionados com o clima e disciplina da aula, que apresentei 

maior evolução. No final do ano lectivo revelei já, uma boa capacidade de 

controlar dos alunos, intervindo de forma sistemática e correcta. No início do 

primeiro período, os alunos apresentavam um comportamento desadequado, 

brincando muito, o que não favorecia o desenrolar da aula. Este problema, foi 

resolvido logo, através de estratégias sugeridas pela professora Inês Cardoso. 

Tive preocupação, desde o início do primeiro período, de criar um ambiente de 

prática saudável, de modo a motivar os alunos, principalmente em modalidades 

em que estes apresentam uma adesão baixa. Como exemplo de prática 

destinada à criação de um bom clima, foi o grito no final de todas as aulas, ou a 
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realização de exercícios finais de cooperação. Na minha opinião um bom clima 

advém muitas vezes no contacto e no trabalho de cooperação.    

Esta evolução, e a correcção dos erros evidenciados e observados, quer pela 

Professora Cooperante Inês Cardoso, quer pelos restantes estagiários, durante 

as minhas aulas, permitiram a adequação de novas estratégias e, naturalmente, 

uma evolução positiva em todos estes aspectos.  

 

Avaliação 

A preparação para a avaliação foi realizada previamente, definindo os objectivos 

e a metodologia. A avaliação permite-nos reflectir, analisar e reajustar todo o 

trabalho realizado, assim como avaliar o seu resultado. A avaliação foi realizada 

no decorrer das aulas, através da avaliação diagnóstico, formativa e sumativa, 

conferindo-lhe assim um carácter de pluralidade e continuidade. A avaliação foi 

realizada sempre na presença da Professora Cooperante e, posteriormente, 

comparadas e discutidas as classificações atribuídas. Tentei, em todo o 

processo de avaliação, ser coerente e justo, executando toda a avaliação 

através dos critérios definidos pelo Grupo de Educação Física e pelo Grupo de 

Estágio. Realizei, igualmente, no momento da auto-avaliação, uma discussão 

aberta com os alunos sobre as notas atribuidas. Quanto à reflexão sobre o 

processo avaliativo, apesar de inicialmente apresentar alguma dificuldade na 

atribuição quantitativa da nota final, considero que através da avaliação 

formativa reflectida nos relatórios de aula e nas reflexões realizadas com a 

Professora Cooperante, esta dificuldade foi ultrapassada. 

Foram realizadas diversas reflexões em grupo, após as aulas de observação, 

em conjunto com a Professora Inês Cardoso, com o intuito de questionar e 

analisar as aulas, principais dificuldades observadas quer ao nível da 

organização, quer da gestão de aula. Estas reflexões conjuntas permitiram 

desenvolver a capacidade de análise e de interpretação, através de troca de 

ideias, de debate acerca das diferentes perspectivas de ensino executadas, 

permitindo deste modo, uma aprendizagem, através de aspectos positivos e 
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negativos, de novos conteúdos e estratégias organizativas, complementando o 

nosso processo formativo. 

Outra metodologia aplicada na observação dos estagiários, realizado pelo grupo 

de estágio, foram as grelhas de “Time-Line”, que serviam para observar o tempo 

de empenhamento motor do aluno, tempo de gestão da aula, tempo de 

instrução, retirando conclusões e problemas evidenciados.   

Como conclusão, penso que apresentei uma evolução gradual, apoiado 

constantemente pela Professora Inês Cardoso, que orientou na procura pela 

melhoria dos aspectos referenciados, e também pelo grupo de estágio, através 

da partilha e aconselhamento.  

 

4.2  Área 2- Participação na Escola 

Enquadrado no estágio profissional, a área da participação na escola, além da 

integração na comunidade escolar, evidencia-se através da participação e 

organização de várias actividades, destinado aos alunos e à escola. 

Relativamente às actividades, estas, têm como objectivo levar aos alunos um 

espaço de formação e desenvolvimento pessoal em várias áreas, no nosso 

caso, na vertente desportiva. Outro ponto desta área, é a compreensão e 

participação nas diversas funções dos Professores, através do 

acompanhamento da nossa Professora Cooperante como Directora de Turma.  

A participação na área 2, decorreu a partir do segundo período, tendo sido 

dinamizadas as seguintes actividades:  

 Palestra sobre “Actividade Física e Saúde”, inserida na Quinzena da 

Saúde, sendo a organização da minha responsabilidade;  

 “Manhã Radical”, sendo da responsabilidade do estagiário Joel Vieira; 

 “Caminhada no Gerês”, cujo responsável foi o estagiário André Barbosa; 

 Palestra sobre “Percurso desportivo / Percurso Académico”, da 

responsabilidade do núcleo de estágio. 
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Participamos, ainda, nas seguintes actividades do Grupo de Educação Física:  

 Organização do Corta-Mato escolar; 

  “Tag-Rubgy”; 

 Torneio de Basquetebol.  

 

Este tipo de iniciativas, representam um papel importante, na promoção de 

hábitos de saúde e desportivos.  

A primeira actividade, foi uma palestra com o convidado Professor Doutor José 

Soares, com a temática, “Actividade Física e Saúde”, inserida na “Quinzena de 

Saúde” da escola. Nesta palestra foram focados os pontos essenciais sobre 

hábitos alimentares, diferenciando conceitos alimentares implementados na 

nossa sociedade e os mais correctos para os pelos adolescentes. 

Outra actividade desenvolvida foi Palestra com a temática “Percurso desportivo / 

Percurso Académico”, no qual foi convidada a atleta Carolina Silva. A prelectora 

falou da sua experiencia pessoal, como atleta: principais dificuldades e 

conselhos para uma melhor gestão do tempo diário, de forma a rentabilizar os 

resultados em ambas as responsabilidades, tirando o melhor proveito de cada 

uma das situações. Foi criada uma excelente dinâmica com os alunos, que 

resultou numa forte intervenção da parte destes, através do levantamento de 

questões e da troca de ideias/experiências de vida. 

O estagiário Joel Vieira, organizou a actividade “Manhã Radical”, aberta a toda a 

escola, que contou com as actividades de escalada e salto à vara, sendo a 

última conduzida pelo Professor convidado Branco Dias. Além da participação 

na segurança da escalada, ajudei na preparação do material e da parede de 

escalada.  

O estagiário André Barbosa organizou a “Caminhada no Gerês”, actividade 

inserida na visita de estudo da turma da qual o André Barbosa é responsável, e 

contou com a participação de outra turma do 9ºano.  

No que diz respeito às actividades organizadas pelo grupo de Educação Física, 

tivemos um papel de colaboradores, participando activamente nas mesmas. O 

Corta – Mato escolar, decorreu em Janeiro, na Quinta da Freira, e coube-nos o 
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papel de apoio aos organizadores, grupo constituído pela turma do Curso 

Tecnológico de Desporto. O corta-mato foi realizado em condições climatéricas 

bastante difíceis, com muito frio e vento. Participámos na organização do 

Torneio Basquetebol escolar 3X3, ficando responsáveis pelo controlo das 

equipas. Tal como no Corta-Mato, a organização ficou a cargo dos alunos do 

Curso Tecnológico de Desporto. A actividade “Tag-Rugby”, leccionada por 

responsáveis da Federação Portuguesa de Rugby, contou com o entusiasmo 

dos alunos e com a sua participação activa nesta nova modalidade. A nossa 

participação foi mais limitada, tendo participado apenas como formandos. Todas 

as actividades foram bem-sucedidas, cumprindo todos os seus objectivos, 

possibilitando o convívio entre os alunos e o fomento da prática desportiva. 

O facto da Professora Cooperante ser Director de Turma da turma 10ºL, 

possibilitou-nos um maior acompanhamento das funções inerentes a este papel. 

A Professora mostrou-nos o dossiê da Direcção de Turma e algumas funções da 

qual era responsável, como por exemplo o lançamento das faltas dos alunos da 

turma 10ºL, da qual o grupo de estágio participou. 

Observou-se, igualmente, através do relato da Professora Inês Cardoso, da 

dificuldade de diálogo com os Encarregados de Educação, da gestão do 

insucesso escolar, aliado ao comportamento da turma, e da burocracia que 

alguns processos requerem para a sua realização. 

4.3  Área 3 – Relações com a Comunidade 

A primeira etapa que tivemos de realizar, referente a esta área, foi a 

caracterização da escola e do meio. Através do levantamento de dados relativos 

a Rio Tinto e da Escola Secundária de Rio Tinto, elaborámos um documento 

com os aspectos mais relevantes. Este serviu-nos para conhecer a realidade, 

condições e recursos tanto da escola como da comunidade.  

Escola 

O objectivo da escola é formar os seus alunos através da transmissão de saber 

e experiência, visando desenvolver as suas capacidades e competências com 

vista à sua integração social. Assim, para que este processo seja cumprido com 

sucesso é fundamental que a escola estabeleça uma forte relação com o meio 
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envolvente, através de um diálogo permanente e procurando dar respostas às 

suas necessidades.  

Inserido no Programa de Modernização das Escolas do Ensino Secundário, no 

ano lectivo de 2009/2010 deram-se início às obras de renovação da Escola 

Secundária de Rio Tinto, com o intuito de dotar de melhores condições para o 

trabalho diário de alunos e Professores. Quando iniciámos o estágio profissional, 

a Escola Secundária de Rio Tinto encontrava-se em obras de remodelação e em 

situação um pouco precária, apresentando-se em estruturas provisórias, 

monoblocos, apresentando precariedade ao nível de infra-estruturas. No nosso 

caso, disponhamos inicialmente de um pavilhão para todos os Professores de 

Educação Física. Esta situação de precariedade, levou por vezes a leccionar 

num sexto do pavilhão, ou a necessidade de leccionar aulas teóricas quando as 

condições climatéricas eram desfavoráveis. Apesar dessas limitações, penso 

que todo o grupo de Educação Física, e mais especificamente o núcleo de 

estágio, superaram essas limitações da melhor forma.  

 

Professores e Funcionários 

Estabelecemos uma boa relação com todos os funcionários da escola, 

principalmente com os funcionários do pavilhão: D. Filomena e Sr. António. 

Dentro do grupo de Educação Física, o ganho de confiança, permitiu a 

socialização com os restantes Professores. 

Realizámos, igualmente, quatro actividades que envolveram alunos da escola, e 

pessoas externas à mesma, como o Professor Doutor José Soares, a atleta 

Carolina Silva e o Professor Branco Dias, prelectores e colaboradores nas 

nossas actividades. A elaboração do estudo sobre o Índice de prática desportiva 

e Índice de Massa Corporal, serviu igualmente para uma maior contacto com os 

alunos da escola e com os restantes Professores de Educação Física. 

Núcleo de estágio 

A relação entre o grupo de estágio foi, durante todo o ano lectivo, positiva, com 

muita inter-ajuda e um ambiente de trabalho e companheirismo salutar. 

Inicialmente, numa escola e numa nova realidade, o apoio e aconselhamento da 
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Prof.ª Inês Cardoso, nas nossas dificuldades e na aquisição de novos 

conhecimentos, foi uma pedra basilar. 

Apesar da partilha existente entre todos, a situação profissional externa ao 

estágio, em que todos se encontravam, impossibilitou o trabalho cooperativo 

diário. Apesar dessa lacuna, os momentos em que estávamos juntos, quer em 

reunião com a Professora Cooperante, quer em momentos de trabalho e lazer, 

serviu para a criação de um clima de companheirismo.  

 

Professora Cooperante - Inês Cardoso 

Em relação à professora cooperante Inês Cardoso, gostava de salientar a sua 

disponibilidade para ajudar e apoiar sempre que necessário. Conseguiu criar um 

ambiente positivo e de integração entre todos os estagiários na escola.  

Turma 10ºH – Área de Artes Visuais 

Na minha actividade profissional, lido diariamente com adolescentes de idades 

semelhantes à turma que leccionei, por isso as expectativas iniciais centravam-

se mais nas capacidades e aptidão desportiva dos mesmos. De um modo geral 

encontrei uma turma com um baixo índice de prática desportiva, com um nível 

de aptidão motora baixo, e no decorrer do ano lectivo, com uma postura 

relativamente ao estudo e à escola de laxismo e de desinteresse. No caso 

específico da minha disciplina, os alunos apresentaram momentos díspares de 

motivação e empenho, contrapondo com momentos de desinteresse.  

A minha relação pessoal com os alunos foi muito positiva, sempre com base no 

respeito e na confiança, terminando o ano conhecendo um pouco da 

personalidade, qualidades e defeitos de cada um.   

4.4  Área 4 – Desenvolvimento profissional 

Uma das razões para entrada neste Mestrado da FADEUP, deveu-se à 

prioridade pessoal e preocupação que dou ao desenvolvimento profissional ao 

longo do tempo. A área do ensino, tal como a área do Treino, especialidade do 
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curso que possuo, estão sempre em constante mutação e desenvolvimento, 

obrigando-nos manter uma constante construção, aprendizagem e actualização.  

Neste estágio profissional, a parte mais visível do desenvolvimento profissional, 

revelou-se através dos estudos e actividades desenvolvidas. Para além das 

actividades descritas na área de participação na escola, elaborámos um estudo 

sobre a relação entre o Índice de Actividade Física e Índice de Massa Corporal 

no ensino secundário, aplicado na Escola Secundária de Rio Tinto. Este estudo 

de cariz científico permitiu-nos, além do conhecimento obtido pelos resultados 

encontrados, adquirir conhecimentos acerca de todo o processo de construção e 

elaboração de um trabalho deste tipo. Para mim, este processo apesar de não 

ser novo, tendo já realizado um trabalho científico para a monografia do curso 

em Treino Desportivo, permitiu-me complementar e consolidar certos aspectos 

inerentes ao mesmo.  

Todas as actividades desenvolvidas pelo núcleo de estágio proporcionaram 

novos desafios e o contacto com diversas pessoas. Esse contacto permitiu-nos o 

crescimento como pessoas todos os dias. 

Finalizando, um aspecto que desenvolvi ao longo do todo o Estágio Profissional 

e do qual contribui, em muito, para o meu desenvolvimento profissional, foram as 

sistemáticas reflexões elaboradas em todas as actividades desenvolvidas. Este 

processo, que até à data, não lhe dava a devida importância, revelou-se um pilar 

essencial em todo o processo de aprendizagem.  
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5. CONCLUSÃO 

Na construção deste Relatório, tentei de uma forma clara e sintética, salientar 

todos os aspectos envolventes ao processo de ensino-aprendizagem. 

Dificilmente conseguirei transcrever por palavras todas as minhas envolvências 

como pessoa, mas focalizei os aspectos da parte profissional inerente ao 

Estágio Profissional, na qualidade estagiário, nas suas diversas áreas de 

desempenho. 

Apresento, igualmente, um estudo científico, realizado na Escola Secundária de 

Rio Tinto, intitulado “Relação do Índice de Massa Corporal e o Índice de 

Actividade Física nas diversas áreas do ensino secundário”, com o objectivo de 

nos prepararmos para a elaboração de trabalhos científicos na nossa carreira de 

docente.  

A experiência e a formação adquirida nestes dois anos de mestrado, permitiram-

me o desenvolvimento profissional aguardado. A opção profissional, por mim 

tomada, irá permitir-me encarar novos desafios em novas áreas.  

O Estágio assumiu uma grande importância na minha futura e desejada carreira 

de docente, uma vez que proporcionou uma visão mais ampla da realidade, 

assim como uma previsão das necessidade e da postura profissional em relação 

a todo o processo educativo, e da disciplina de Educação Física, em particular. 

Finalizada esta etapa, com todos os desafios e dificuldades que foram sendo 

ultrapassados, uma palavra de apreço a todos que me apoiaram e estiveram, 

indirectamente e directamente, envolvidos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objectivo verificar a relação do Índice de 

Prática Desportiva (I.P.D.) e do Índice de Massa Corporal (I.M.C.) entre as 

diversas áreas de formação educativa, do Ensino Secundário da Escola 

Secundária de Rio Tinto (E.S.R.T.). 

A amostra foi composta por um total de 321 alunos, do 10º até ao 12º ano de 

escolaridade, com idades compreendidas entre 14 e 20 anos e de ambos os 

géneros. A metodologia utilizada neste estudo baseou-se na aplicação de um 

questionário adaptado da Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC.), 

com o objectivo de avaliar e de recolher dados relativos à prática de actividade 

física e desporto e de uma amostra representativa dos alunos da escola em 

questão. Como procedimentos estatísticos, utilizamos medidas descritivas, 

através de médias e percentagens. 

Através dos resultados obtidos podemos verificar que o IMC da nossa amostra 

encontra-se abaixo dos valores recomendados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), apresentando uma percentagem de 82% de peso normal, o que 

se demonstrou positivo neste estudo. A amostra com excesso de peso encontra-

se nos valores referenciados de 17%, sendo apenas os valores inferiores a 0,9% 

a parcela pertencente a obesidade. Na análise realizada às diversas áreas 

formação educativa, a que apresenta maior valor de I.M.C. é a área Ciências 

Socioeconómica (22,2 Kg/m2 ) e a que apresenta menor é a de Artes Visuais ( 

21,4 Kg/m2). Relativamente ao IPD os dados referem uma percentagem de 82% 

de alunos praticantes e 18% não praticantes, sendo a área que apresenta maior 

número de praticantes é a de Ciências Socioeconómicas, cerca de 98%, e a que 

apresenta valores mais baixos é a de Artes Visuais, com 67%.  

Em contexto escolar, observámos uma percentagem de apenas 18% de 

praticantes, sendo, neste caso, a área de Línguas e Humanidades com 24% de 

praticantes, com uma média de 3 vezes por semana de prática, com duração de 

80 minutos. Contrapondo, novamente, com a área de Artes Visuais apresenta a 
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percentagem inferior, 11%, com uma prática semanal de 2 vezes, e de duração, 

60 minutos. 

No I.P.D. fora da escola, observámos uma percentagem superior a 53% em 

todas as áreas, sendo a  área de Ciências e Tecnologias com maior 

percentagem, cerca de 63%. Todas as áreas apresentaram médias de prática 

por semana de 3 vezes, com duração superior a 88 minutos. A área de Ciências 

Socioeconómicas, foi a que apresentou valores superiores a 100 minutos de 

prática. Evidencia-se, por parte da área de Artes Visuais, como a área que 

apresenta menor I.P.D., quer em contexto escolar, quer fora dele (federado e 

não federado). As áreas que apresentam maior I.P.D. são a Línguas e 

Humanidade e Ciências e Tecnologias, respectivamente no contexto escolar e 

fora. 

No último objectivo específico do nosso estudo, todas as áreas identificaram, 

como factores de relevo para a prática de A.F. e Desporto, a importância da 

prática com os amigos e a satisfação que esta proporciona. Observamos que as 

médias de respostas são semelhantes entre as várias áreas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Áreas de ensino formação educativa, Artes Visuais, 

Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades, 

Índice de Massa Corporal, Índice de Actividade Física. 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

A.F.D. – Actividade Física Desportiva 

E.S.R.T. – Escola Secundária de Rio Tinto 

H.B.S.C - Health Behaviour in School-Aged Children 

I.M.C. – Índice de Massa Corporal 

I.P.D.- Índice de Prática Desportiva 

O.M.S. – Organização Mundial de Saúde 
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1. INTRODUÇÃO 

Podemos afirmar que a obesidade é um tema actual e que afecta uma boa 

percentagem de adultos e adolescentes da nossa população mundial. 

Os dados mais actuais da OMS, 2009, indicam que população mundial com 

obesidade duplicou desde 1980, e que em 2008, 1,5 Biliões de adultos, com 20 

ou mais anos, encontrava-se num estado de sobrepeso e com visto a aumentar, 

sendo que se considera que as crianças e adolescentes acompanham esta 

evolução. Os dados portugueses, segundo a mesma organização, encontram-se 

com uma percentagem de 39,4% para pré-obesos e de 14,2% para obesos. 

Para a justificação destes números, dados internacionais mencionam que a 

resposta para este flagelo encontra-se nas modificações sociais, económicas e 

culturais. 

A escolha desta problemática, para tema de trabalho, deveu-se à verificação, 

através de questionários aplicados na disciplina de Educação Física no início do 

ano lectivo, de uma baixa prática desportiva por parte dos alunos, em diferentes 

anos e áreas educativas. Existiu, assim, a necessidade de verificar e interpretar 

a transversalidade deste problema, numa amostra superior e no universo escolar 

da Cidade de Rio Tinto. A escola, através da disciplina de Educação Física e do 

Desporto Escolar, têm um papel preponderante na mobilização e mudança de 

comportamentos e hábitos desportivos dos alunos.  

Relativamente ao estudo aqui exposto, consiste num estudo descritivo, tendo 

como amostra alunos da ESRT. A amostra foi constituída por 321 alunos, com 

idades compreendidas entre 14 e 20 anos, 161 do género masculino e 160 

feminino, do Ensino Secundário (10º até ao 12º ano de escolaridade) da Escola 

Secundária de Rio Tinto, situada na cidade de Rio Tinto pertencente ao concelho 

de Gondomar.  

Iremos, assim, verificar se existe relação entre a escolha das diversas áreas de 

formação educativa (Artes Visuais, Ciências Socioeconómicas, Ciências e 

Tecnologias e Línguas e Humanidades), o IPD e o IMC. 

 

 



 

34 

2.  OBJECTIVOS 

2.1  Objectivo Principal do Estudo 

Este estudo tem como principal objectivo verificar o IPD e o IMC, relativamente à 

amostra pertencente às diversas áreas educativas (Artes Visuais, Ciências 

Socioeconómicas, Ciência e Tecnologias e Línguas e Humanidades), da ESRT.. 

2.2  Primeiro Objectivo Secundário: 

Registar a percentagem de Prática de Actividade Física em Contexto Escolar 

(Desporto Escolar) e fora do contexto escolar (Desporto Federado e Não 

Federado), entre as diversas áreas. 

2.3  Segundo Objectivo Secundário: 

Identificação de factores preponderantes à prática de actividade física e 

desporto. 

 

3.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Actualmente, com o crescimento da preocupação com a saúde e com os hábitos 

físicos e alimentares, inerentes à mesma, existe um aumento anual de estudos 

envolventes a esta temática, tentando saber a razão pela adopção de hábitos 

negativos por parte da sociedade, as suas consequências e, ainda, o impacto 

nefastos e consequente na saúde. Com toda a informação disponível, 

abordando os diversos temas desde a obesidade, hábitos e práticas de vida 

saudável, alimentação, criação de espaços para a prática desportiva, maior 

liberação e variedade de acesso a diversas modalidades, é difícil de 

compreender como é que sedentarismo e o défice de hábitos desportivos têm 

vindo a aumentar nos tempos recorrentes. 

Estando a nossa área de trabalho directamente relacionada, e tendo todos nós, 

profissionais na área de Educação Física (E.F.), um papel activo no ensino de 

hábitos saudáveis, justifica a necessidade de conhecer os hábitos de Actividade 

Física e Desporto (A.F.D.) da população, de modo a desenvolver projectos 

promotores de estilos de vida activos e saudáveis. 
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Segundo Mota e Sallis (2002), o desenvolvimento de hábitos de actividade física 

desde a infância, entre outros, tem sido apontado como factor determinante 

existindo evidências que apontam no sentido de que os indivíduos adquirem e 

estabelecem padrões de comportamento relacionados com a saúde durante o 

período de infância. Citado por Coutinho (2006), no estudo realizado por Cruz 

(1983), existe uma correlação entre a obesidade na infância/adolescência e na 

vida adulta, sendo a primeira mais forte. 

Segundo a OMS, em 2002 na Europa, uma em cada cinco pessoas pratica 

pouca, ou nenhuma, actividade física. A mesma entidade, afirma que, em 

estimativa, a inactividade física causa 600 mil mortes por ano e leva a uma 

perda de 5,3 milhões por ano, devido à mortalidade prematura ou incapacidade. 

Antes de desenvolvermos o nosso trabalho propriamente dito, é importante 

definir e compreender os diversos conceitos, que definem e que estarão na base 

do mesmo.  

A actividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos, que se traduz num aumento de dispêndio de energia 

(Caspersen, Powell & Chirstenson, 1985; Sánchez, 2001). Ainda, citado por Nick 

et al (2006), a actividade física consiste em qualquer actividade efectuada pelo 

músculo-esquelético e que resulta num gasto de energia superior ao do 

metabolismo basal. 

Diversos estudos enfatizam os benefícios da actividade física na saúde dos 

indivíduos. Segundo Nick et al. (2006), a actividade apresenta efeitos benéficos 

na maioria das doenças crónicas, através da sua prevenção, melhoria da aptidão 

física, força muscular e qualidade de vida, na redução do excesso de peso e 

obesidade, redução de doenças cardiovasculares. 

De modo a combater a obesidade e as doenças associadas a esta, a actividade 

física representa um papel fulcral. Segundo a OMS (2006), a actividade física 

regular e apropriada é uma das principais componentes na prevenção do 

desenvolvimento geral e crescente de doenças crónicas. Recomenda, 

igualmente, a prática diária de 30 minutos em intensidade moderada, para a 

redução da tendência de doenças relacionadas. A obesidade é definida quando 

o consumo calórico excede o dispêndio energético, incluindo a contribuição da 
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actividade física (Nick et al 2006). As consequências da obesidade podem ser a 

diversos níveis: a nível da saúde, através de riscos e doenças, como por 

exemplo, deterioração da função cardíaca, hipertensão arterial, diabetes do tipo 

II, doenças renais, doenças pulmonares; a nível psicossocial, sobrecarga 

psicológica; e ainda, a nível económico, através de custos directos relacionados 

com os cuidados de saúde, e com custos indirectos, referentes à perda de 

produtividade (McArdle et al 2003). 

Para a avaliação da obesidade em indivíduos, existem diversos métodos e 

índices. Para o nosso estudo, optámos pelo uso de um método do Índice 

Quetelet, generalizado por IMC, definido como um instrumento que utiliza as 

medidas e os índices antropométricos de identificação de indivíduos com 

excesso de peso, ou obesos, e é determinado com o cálculo da divisão do peso 

(kg) pelo quadrado da altura (m2). Segundo Anjos (1992), este método apresenta 

limitações, como a não diferenciação da massa gorda da massa magra, que em 

alguns indivíduos podem apresentar uma musculatura e massa esquelética 

acima da média, e, ainda, a não diferenciação da proporcionalidade dos 

membros, isto é, a relação do tamanho dos membros inferiores/tronco. Por outro 

lado, apresenta outras grandes vantagens como: a sua segurança, facilidade, 

simplicidade de aplicação, rapidez, prática não invasiva e de baixo dispêndio 

material e económico, tornando-o deste modo, aceite como instrumento padrão 

internacional. 

É ainda de referenciar, que a OMS utiliza, actualmente, como escala de 

classificação de IMC, os valores compreendidos entre 25 e 29 Kg/ m2 como 

excesso de peso, pré-obesos, e valores superiores a 30, como obesidade. 

O presente estudo visa contribui para uma maior informação sobre esta 

temática. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Caracterização da Amostra 

A amostra deste trabalho foi constituída por 321 alunos, com idades 

compreendidas entre 14 e 20 anos, 161 do género masculino e 160 feminino, do 

Ensino Secundário (10º até ao 12º ano de escolaridade) da Escola Secundária 

de Rio Tinto, situada na cidade de Rio Tinto pertencente ao concelho de 

Gondomar.  

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 1 – Dados da amostra relativamente ao ano de escolaridade e género 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 2 – Dados da amostra, relativos ao número de alunos por ano de escolaridade e 

área de formação 

 

Foram questionadas 15 turmas: seis turmas do 10ºano, quarto turmas do 11º 

ano e cinco turmas do 12º ano. Relativamente ao 10º ano foram questionadas 

duas turmas da área de Línguas e Humanidades, uma turma de Artes Visuais, 

duas turmas de Ciências e Tecnologias e uma turma de Ciências 

Socioeconómicas. Relativamente ao 11º ano questionámos duas turmas de 

Ciências e Tecnologias, uma turma de Ciências Socioeconómicas e uma turma 

de Línguas e Humanidades, não tendo sido recolhido os questionários da área 

de Artes e Visuais. Por último, o 12º ano teve como representantes duas turmas 

Ano Lectivo 
Género 

Total 
Feminino Masculino 

10ºAno 65 71 136 

11ºAno 56 37 93 

12ºAno 39 53 92 

Total 160 161 321 

Áreas 10º Ano 11º Ano 12ºAno Total 

Artes Visuais 26  0 10 36 

Ciências e Tecnologias 42  46 43 128 

Ciências Socioeconómicas 25  23 18 66 

Línguas e Humanidades 43  24 21 85 
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de Ciências e Tecnologias, uma turma de Artes Visuais, uma turma de Ciências 

Socioeconómica e uma turma de Línguas e Humanidades. 

4.2  Instrumentos e Procedimentos Metodológicos 

A recolha dos dados foi realizada através da aplicação de um questionário, 

sendo construído e adaptado pelo grupo de Estágio em Educação Física, da 

Escola Secundária de Rio Tinto, tendo por base o questionário Internacional 

H.B.S.C., aplicado no mês de Fevereiro de 2011. Este questionário foi escolhido 

por permitir a recolha de dados gerais, em diversos países, de modo a 

quantificar padrões de comportamento chave e colectá-los numa base de dados 

internacional.  

A aplicação do mesmo, foi realizado pelos respectivos Professores da disciplina 

de Educação Física, tendo sido supervisionados pelos Estagiários do núcleo de 

Estágio de modo a responder a dúvidas levantadas pelos inquiridos. 

Em relação ao questionário é composto por quatro questões de resposta directa 

e fechada, onde se pretendeu recolher informações sobre a prática, ou não, de 

actividade física e desporto, enquadrada em contexto federado, ou desporto 

escolar, e a quantificação da regularidade da prática desportiva. 

Inquiriu-se, igualmente, os alunos do seu peso e altura, de modo a identificar o 

I.M.C.. Neste ponto, não foi realizado nenhuma medição, pedindo apenas aos 

alunos que anotassem o peso e altura actual aproximada. 

 

Cálculo do IMC = Peso / (Altura)2  
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1  Dados relativos ao Gosto de Desporto e Actividade Física.  

 

Quadro nº 3 – Resultados obtidos à pergunta: “Gosto pela prática de Desporto e Educação Física” 

 

 

  

 

Gráfico nº 1 – Resultados obtidos sobre o gosto da prática de Deporot e Educação Física 

 

De um modo geral, verificamos que a maior percentagem de alunos gostam de 

Desporto e  Actividade Física, apresentando, em todas as áreas, uma 

percentagem superior a 95,5%. Aponta-se, como relevante, que a área Artes 

Visuais, a resposta positiva à questão foi de 100%. 

 12ºAno 11º Ano 10ºAno Total Percentagem 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Artes Visuais 10 0 0 0 26 0 36 0 100,0% 

Ciências e Tecnologias 43 0 43 3 42 0 128 3 97,7% 

Ciências Socioeconómicas 17 1 23 0 23 2 63 3 95,5% 

Línguas e Humanidades 19 2 24 0 41 2 84 4 96,6% 

Total 89 3 90 3 132 4 311 10   
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Numa análise mais profunda, verifica-se que é nas áreas Ciências 

Socioeconómicas e Línguas e Humanidades, cerca de 4,55%, que os alunos 

apresentam menor gosto pela Desporto e  Actividade Física. 

5.2  Medidas descritivas relativas à Prática Desportiva: 

O estudo teve um dos objectivos a análise da prática desportiva dos alunos, em 

contexto escolar (Desporto Escolar), e fora de contexto escolar (Desporto 

Federado e Não Federado). 

De seguida, apresentamos um quadro referente à prática de Actividade Física, 

nos diversos contextos, nas diversas áreas de ensino: 

Quadro nº 4 – Resultados obtidos sobre a prática de Actividade Física e Desporto – 

Contexto Escolar, Contexto fora da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 2 – Resultados sobre a prática de Actividade Física e Desporto em Contexto 

escolar e fora da escola 

 

 Total 
% Praticantes 

 Pratica Não Pratica 

Artes Visuais 24 12 67% 

Ciências e Tecnologias 106 25 81% 

Ciências Socioeconómicas 65 1 98% 

Língua e Humanidades 69 19 78% 

Total 264 57 82% 
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De um modo geral, observa-se que a percentagem de alunos praticantes de 

actividade física e desporto, quer em contexto escola, quer fora dela (federado 

ou não federado) é superior a 67%. Verificamos, igualmente, que a área que 

apresenta maior percentagem de praticantes é a área de Ciências 

Socioeconómicas, com uma percentagem de 98%. Contrapondo, a área que 

apresenta menor percentagem, cerca de 67%, é a Artes Visuais, seguido de 

Línguas e Humanidades, 78%, e Ciências e Tecnologias, 81%. 

5.3  Dados descritivos relativo à Prática Desportiva e Actividade Física, 

em contexto Escolar - Desporto Escolar. 

De seguida, apresentamos um quadro referente à prática de Actividade Física, 

em contexto Escolar - Desporto Escolar, nas diversas áreas de ensino: 

 

Quadro nº 5 – Resultados obtidos sobre a Prática Desportiva e Actividade Física em 

contexto Escolar 

 

 12ºAno 11º Ano 10ºAno Total % Praticantes 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não % 

Artes Visuais 2 8 0 0 2 24 4 32 11,1% 

Ciências e 

Tecnologias 

4 39 17 29 3 39 24 107 18,3% 

Ciências 

Socioeconómicas 

1 17 9 14 0 25 10 56 15,2% 

Línguas e 

Humanidades 

7 14 6 18 8 34 21 66 24,1% 

Total 14 78 32 61 13 132 59 261 18,3% 
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Gráfico nº 3 – Resultados obtidos sobre a prática em contexto escolar  

 

Ao analisar-mos o gráfico anterior, verificamos que existe uma percentagem 

superior a 75 % de alunos que não praticam actividade em contexto escolar, 

contrapondo com a 18% de alunos que praticam. 

Em particular, podemos destacar, que é na área de Línguas e Humanidades que 

encontramos maior percentagem de praticantes, cerca de 24,1 %, e que a menor 

percentagem é representada pela área de Artesvisuais, com 11,1%. 

De seguida, apresentamos um quadro referente às  modalidades praticadas 

pelos alunos que responderam positivamente à praticade actividade física no 

Desporto Escolar, nos diversos anos: 

 

Quadro nº 6 - Modalidades praticadas no Contexto Desporto Escolar 

 12º ano 11ºano 10ºano Total 

Voleibol 3 6 6 15 

Badminton 8 9 0 17 

Dança 1 5 2 8 

Ginástica 0 0 1 1 

Natação 2 4 0 6 

Andebol 0 2 4 6 

Futsal 0 6 0 6 

Total 14 32 13 59 
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Dentro do contexto escolar, verificamos que todas as modalidades, 

proporcionadas pela Escola Secundária de Rio Tinto, são praticadas pelos seus 

alunos, sendo que o desporto de Badminton, aquele que tem maior afluência.  

Verificamos igualmente, que são os alunos do 11º ano que usufruem 

maioritáriamos das modalidades facultadas.  

5.4  Medidas descritivas relativas à Média de Número de vezes/semana 

de prática - Desporto Escolar prática de Actividade Física, em 

contexto Escolar - Desporto Escolar, nas diversas áreas de ensino: 

 

Quadro nº 7 – Resultados obtidos relativos ao  número de vezes por semana de prática em 

contexto escolar 

Áreas 12ºano 11º ano 10ºano Média 

Artes Visuais 2 -- 2 2 

Ciências e Tecnologias 2 2 2 2 

Ciências Socioeconómicas 2 2 0 2 

Línguas e Humanidades 2 4 3 3 

 

Gráfico nº 4 – Resultados sobre o número de vezes por semana de prática em contexto 

escolar  

 

Ao analisar-mos o gráfico anterior, verificamos que, em média, todas as áreas de 

ensino apresentam uma prática por semana de duas vezes.  
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Em particular, podemos destacar, que a área de Línguas e Humanidades que 

encontramos uma média de três vezes por semana de prática de actividade 

física. 

5.5  Medidas descritivas relativas à Média de Duração da prática - 

minutos Desporto Escolar: 

 

Quadro nº 8 – Dados relativos à média de duração da prática, em minutos, em contexto 

escolar 

Áreas 
12º ano 

(min.) 

11º ano 

(min.) 

10ºano 

(min.) 

Média de minutos 

de prática 

Artes Visuais 75 0 40 58 

Ciências e Tecnologias 105 85 60 83 

Ciências Socioeconómicas 90 60 0 75 

Línguas e Humanidades 60 90 90 80 

 

 

Gráfico nº 5 – Dados sobre a duração da prática em contexto escolar, minutos.  

 

Ao analisar-mos o gráfico anterior, verificamos que, em média, todas as áreas de 

ensino, apresentam uma  média de prática de 74 minutos. A área de Artes 

Visuais é que apresenta uma média inferior, de aproximadamente de 60 

minutos, contrapondo com as áreas de Línguas e Humanidades e Ciências e 

Tecnologias, com uma média de 80 minutos. 
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5.6 Dados referentes à percentagem de Praticantes, média de número de 

vezes/semana de prática ensino e média de duração da prática 

(minutos), em contexto Desporto Escolar - Desporto Escolar, nas 

diversas áreas de ensino: 

 

Quadro nº 9 – Dados relativos à percentagem de praticantes, média de prática por semana 

e média de prática 

 

Área de Ensino % 

Praticantes 

Média de nº 

de vezes 

 por 

semana 

Média de prática 

(minutos) 

Artes Visuais 11% 2 58 

Ciências e Tecnologias 17% 2 83 

Ciências Socioeconómicas 15% 2 75 

Línguas e Humanidades 24% 3 80 

 
 

Ao analisar-mos a tabela anterior, verificamos que a área de Línguas e 

Humanidades é a que tem maior percentagem de praticantes, cerca de 24%, 

com uma média de três vezes por semana de prática e em média de 80 minutos 

de prática.  

A área de Ciências e Tecnologias, apresenta uma média de 17% de praticantes 

no Desporto Escolar, com uma média de prática de duas vezes por semana e, 

em média,cerca de 80 minutos. 

Seguem-se, as áreas Ciências Socieconómicas e Artes Visuais, com 15% e 11% 

de praticantes, com média de prática 75 e 83 minutos, em duas vezes  por 

semana, respectivamente.  
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5.7  Medidas descritivas da Prática de Desporto e Actividade Física fora 

da escola nas diferentes áreas diferentes: 

Quadro nº 10 – Resultados obtidos sobre a Prática Desportiva e Actividade Física em 

contexto fora da escola 

 12ºano 11º ano 10ºano Total % Praticantes 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Artes Visuais 8 2 0 0 12 14 20 16 55,6% 

Ciências e Tecnologias 27 16 26 20 29 13 82 49 62,6% 

Ciências Socioeconómicas 10 8 13 10 12 13 35 31 53,0% 

Línguas e Humanidades 11 10 13 11 24 19 48 40 55,2% 

Total 56 36 52 41 77 59 185 136 58% 

 

 

Gráfico nº 6 - Resultados obtidos sobre a Prática Desportiva e Actividade Física em 

contexto fora da escola 

 

De um modo geral, observa-se que a percentagem de alunos praticantes fora do 

contexto escola, em todas as áreas, é superior a 53%. Verificamos, igualmente, 

que existe, dentro de cada área, um maior número de alunos praticantes de 

desporto e actividade física fora da escola, do que alunos que não praticam. 

Comparativamente, é na área de Ciências e Tecnologias, com uma percentagem 

de 62,6%, que encontramos o maior número de praticantes, contrapondo com a 

área Ciências Socioeconómicas, que apresenta uma percentagem de 53%.  
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5.8 Medidas descritivas do Número de Praticantes Federados ou não 

Federados, referentes ao número de alunos que responderam 

positivamente à questão n.º3 

Quadro nº 11 – Dados sobre o número de praticantes Federados e Não Federados 

 

 

 

 

Gráfico nº7 - Dados sobre o número de praticantes Federados e Não Federados 

 

Verificamos que, numa população de 185 alunos, que responderam 

afirmativamente à questão da prática desporto e actividade física fora do 

contexto escolar, 53% são não federados e 47% federados.  

5.9 Medidas descritivas relativas à média de número de vezes/semana 

de prática 

Quadro nº 22 – Resultados obtidos relativos ao  número de vezes por semana de prática 

em contexto fora da escola 
 12ºano 11º ano 10ºano Média 

Artes Visuais 3 0 3 3 

Ciências e Tecnologias 3 3 3 3 

Ciências Socioeconómicas 3 3 3 3 

Línguas e Humanidades 3 2 3 3 

 Total de Praticantes 

Não Federado 98 

Federado 87 

Total 185 
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Gráfico nº 8 - Resultados obtidos relativos ao  número de vezes por semana de prática em 

contexto fora da escola 

Ao analisar-mos o gráfico anterior, verificamos todas as áreas apresentam uma 

média de prática por semana de 3 vezes.  

5.10 Medidas descritivas relativas à média de Média de Duração 

(minutos) da prática: 

 

Quadro nº 3 - Dados relativos à média de duração da prática, em minutos. 

 12ºano 11º ano 10ºano Média 

Artes Visuais 84 0 92 88 

Ciências e Tecnologias 97 86 84 89 

Ciências Socioeconómicas 121 87 101 103 

Línguas e Humanidades 90 112 81 94 
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Gráfico nº 9 - Dados relativos à média de duração da prática, em minutos. 

 

Ao analisar-mos o gráfico anterior, verificamos que, em média, todas as áreas de 

ensino, apresentam uma  média de prática de 93 minutos. A área de Artes 

Visuais é a que apresenta uma média inferior, de aproximadamente de 88 

minutos, contrapondo com a área de Ciências Socioeconómicas, que apresenta 

o valor mais elevado, cerca de 100 minutos de prática, seguido de Línguas e 

Humanidades, cerca de 95 minutos.   

5.11 Quadro, referente à percentagem de Praticantes, média de 

número de vezes/semana de prática ensino e média de duração da 

prática (minutos), em contexto Fora da escola (Federado e Não 

Federado), nas diversas áreas de ensino: 

 

Quadro nº 14 - Dados relativos à percentagem de praticantes, média de prática por 

semana e média de prática 
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Ao analisar-mos a tabela anterior, verificamos que a área de Ciências e 

Tecnologias apresenta maior percentagem de praticantes, cerca de 63%, com 

uma média de três vezes por semana de prática e em média de 80 minutos de 

prática.  

A área de Línguas e Humanidades, apresenta uma média de 55% de 

praticantes, com uma média de prática de três vezes por semana e, em média, 

cerca de 80 minutos. 

Seguem-se, as áreas de Ciências Socieconómicas e Artes Visuais, com 53% e 

56% de praticantes, com média de prática 58 e 80 minutos, três vezes  por 

semana, respectivamente.  

5.12  Quadro, referente ao questionamento sobre o índice de 

prática desportiva, referente a factores que levam à prática de 

actividade física e desporto, da nossa amostra. Os alunos 

responderam às questões atribuindo uma cotação de 1 para nunca, 

2 para às vezes e 3 para sempre. 

Quadro nº15 - Dados relativos aos factores que levam à prática de actividade física e 

desporto 

 

Ciências 
Socieconómicas 

Ciências e 
Tecnologias 

Artes 
Visuais 

Línguas e 
Humanidades 

Média 

1- Faço A.F. e D. com os meus amigos 2 2 2 2 2 

2- Faço A.F. e D. com os meus pais 1 1 1 1 1 

3- Os meus pais gostam de ver D. 2 2 2 2 2 

4- Os meus pais gostam de fazer A.F. e D. 2 2 2 2 2 

5- Eu faço muitas vezes A.F. e D. 3 3 2 2 2 

6- Eu gosto muito de A.F. e D. 3 3 3 2 3 

7- Eu faço A.F. e D. desde pequeno 3 2 2 2 2 

8- Eu tenho jeito para A.F. e D. 2 2 2 2 2 
9- No local onde eu moro é seguro fazer A.F. 
e D. 2 2 2 2 2 

10- No local onde eu moro há muitos 
espaços para fazer A.F. e D. 2 2 2 2 2 

11- Para mim é fácil ir até um espaço onde 
possa fazer A.F. e D. 2 2 2 3 2 

12- Fazer A.F. e D. é caro 2 2 2 2 2 
13- Fazer A.F. e D. ajuda a ultrapassar os 
problemas da minha vida 2 2 2 2 2 

14- Fazer A.F. e D. permite-me estar com 
amigos 2 3 2 3 3 

15- Fazer A.F. e D. ajuda-me a passar o 
tempo 2 3 2 3 3 

16-Fazer A.F. e D. faz-me sentir bem 3 3 3 3 3 

17- Fazer A.F. e D. ajuda-me a não engordar 2 2 2 3 2 
18- Fazer A.F e D. permite ficar mais 
musculado. 2 2 2 2 2 
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Ao analisarmos o quadro anterior, num todo, podemos verificar que as médias 

de respostas são semelhantes entre as várias áreas. Verifica-se, igualmente que 

são as áreas de Línguas e Humanidades e Ciências e Tecnologia que 

apresentam a atribuição de valores superiores, referentes a prática frequente.  

Da análise do quadro anterior, verifica-se a atribuição de “sempre” às questões 

da realização da prática desportiva: “Gosto pela actividade física e desporto”; 

“Possibilidade de estar com os amigos quando pratica desporto”; “Possibilidade 

de fazer passar o tempo”; “Possibilidade de fazer sentir bem com a prática”. 

Verifica-se, ainda, a atribuição de “às vezes” às questões: “Prática de actividade 

física e desporto com os amigos”; “Gosto dos pais por ver desporto”; “Gosto pela 

prática dos pais de actividade física e desporto”; “Pela segurança, localização e 

existência de locais para prática actividade física e desporto”. Por último, 

verifica-se atribuição de “nunca” à questão de “Realizar actividade física e 

desporto com os pais”.  

5.13 Índice de Massa Corporal 

Através da aplicação dos critérios usados pela OMS , classificamos os alunos 

com excesso de peso e obesos.  

 

Quadro nº 16 – Dados relativos à classificação do I.M.C. dos alunos com excesso de peso 

ou  obesos 

Total de alunos: 321  10º ano 11ºano 12ºano % 

Excesso de Peso: 

Intervalo, superior ou igual 25 Kg/m
2 
e inferior a 

30Kg/m
2
 

20  20 13 17 

Obeso: 

Superior ou igual a 30 Kg/m
2
 

1 2 0 0,9 

 

Analisando a tabela anterior, podemos constatar que 17 % da nossa amostra 

apresenta excesso de peso, com valores superiores ou igual 25 Kg/m2 e inferior 

a 30Kg/m2, e 0,9% obesos, valores iguais ou superiores a 30Kg/m2. 

 



 

52 

Quadro nº 17 – Dados relativos ao Índice de Massa Corporal das diferentes áreas de 

formação educativa 

Área 10º ano 11ºano 12ºano Média 

IMC(Kg/m
2
) 

 

Artes e Visuais 21,3 --- 21,5 21,4  

Ciências e Tecnologias 21,3 22,6 21,6 21,8  

Línguas e Humanidades 21,5 21,5 22,3 21,8  

Ciências Socioeconómicas 22,7 21,6 22,4 22,2  

 

Ao analisarmos a tabela anterior, constatamos que independentemente da área 

de ensino, a média de IMC dos alunos deste estudo encontra-se entre os valores 

de 21,4 e 22,2 Kg/m2, ficando abaixo dos valores estipulados pela OMS como 

excesso de peso, 25 Kg/m2. 

Contudo, analisando por área, os valores superiores correspondem à área de 

Ciências Socioeconómicas, com 22,2 Kg/m2, sendo que a área de Artes Visuais 

é aquela que tem os valores mais baixos, 21,4 Kg/m2. 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Para iniciarmos a nossa conclusão, relembramos que este estudo consiste 

apenas num estudo descritivo, no qual se pretende retratar uma amostra 

particular da ESRT. Os dados serão relatados em termos isolados e não 

comparativamente e associados, assim não iremos retirar relações e/ou 

correlações específicas entre índices e áreas. Deste modo, foi apenas utilizado 

elementos básicos de estatístico, como por exemplo a média. Com este estudo 

pretendemos conhecer melhor a nossa realidade, desenvolvendo iniciativas e 

projectos para cativar e motivar os alunos a uma prática desportiva mais regular. 

O intento deste estudo consistiu em recolher dados sobre o IMC. e o IPD em 

alunos do Secundário, verificando as diferenças em função das áreas de 

formação educativa. Através deste trabalho podemos retirar as conclusões mais 

relevantes, nas quais foram levantadas nos nossos objectivos: 

- Objectivo Principal: IPD e o IMC, relativamente à amostra pertencente às 

diversas áreas de formação educativa da E.S.R.T. 

Os alunos das diversas áreas de formação educativa da Escola Secundária 

referenciada, apresentam, em média, maior prevalência de alunos com peso 

normal; A nossa amostra apresenta 82% de alunos com peso normal, 17% com 

excesso de peso e 0,9% de obesidade. Comparando com estudos realizados 

no nosso País, a nossa amostra apresenta valores semelhanças relativamente 

ao excesso de peso, mas valores inferiores no critério de obesidade. No estudo 

nacional realizado por Matos (2006), o Excesso de Peso e a obesidade 

enquadravam-se nos valores 15% e 3%, respectivamente. No estudo de 

Amaral et al. (2007), sobre o IMC no distrito de Viseu em adolescentes, onde 

indica uma prevalência de 13,7% com excesso de peso e de obesidade de 

3,4%. Nesse estudo é citado outro estudo realizado no distrito de Setúbal, onde 

a prevalência de excesso de peso era 37,7% e 15,3% de obesidade.  

Ao analisarmos o IMC, no que diz respeito à prevalência de excesso de 

peso/obesidade nas diversas áreas de ensino, podemos verificar, pela análise 

dos dados, que o conjunto da amostra apresenta uma média de 21,8 kg/m2. 

Contudo, analisando por área, a que apresenta valores médios superiores é a 

área de Ciências Socioeconómicas, com 22,2 kg/m2, sendo que a área de 

Artes Visuais é aquela que tem os valores mais baixos, 21,4 Kg/m2. 
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Comparando com os dados da OMS, os dados observados apresentando-se 

abaixo dos valores estipulados como excesso de peso, 25 Kg/m2.  

Outro ponto de interesse, para este estudo, observado foi que apesar da área 

de Artes Visuais ser aquela que apresenta menor IPD é igualmente aquele que 

apresenta menores valores de IMC.  

- Primeiro Objectivo Secundário: Percentagem de P.A.F. em Contexto Escolar 

(Desporto Escolar) e fora do contexto escolar (Desporto Federado e Não 

Federado), entre as diversas áreas. 

Ao responder a este ponto, verificamos que todas as áreas de ensino referem o 

gosto pela prática desportiva, com percentagem acima de 95%. Contudo, 

podemos verificar que quer em contexto escolar, quer fora, os dados referem 

uma percentagem de 82% de alunos praticantes e 18% não praticantes. Ainda 

verificamos que, área que apresenta maior número de praticantes é a área de 

Ciências Socioeconómicas, cerca de 98%, e a que apresenta valores mais 

baixos é a de Artes Visuais, com 67%.  

Em relação à prática desportiva em contexto escolar, observámos uma 

percentagem de apenas 18% de praticantes. Podemos observar que a área 

com maior percentagem foi a de Línguas e Humanidades, com cerca de 24%, 

contrapondo com a de Artes Visuais, que apresentou uma percentagem de 

11%. Das modalidades facultadas pela escola no Desporto Escolar, todas elas 

foram referenciadas como tendo praticantes, sendo as duas mais praticadas 

Badmínton e o Voleibol. Relativamente à prática semanal e à sua duração, 

tirando a área de Língua e Humanidades, no qual apresenta uma média de 3 

vezes por semana, as restantes apresentam uma prática de 2 vezes por 

semana. Relativamente ao tempo despendido, todas as áreas, apresentaram 

uma prática superior a 60 minutos, sendo a com maior tempo de prática, a área 

de Língua e Humanidades, com cerca de 80 minutos de prática. 

Em relação à prática desportiva fora da escola, observámos uma percentagem 

superior a 53% em todas as áreas. A área que apresentou maior percentagem, 

com 63%, foi a de Ciências e Tecnologias. Dos alunos que responderam 

positivamente à pratica, fora do contexto escolar, observou-se uma 

percentagem superior de praticantes não federados, cerca de 53%, do que 
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federados, cerca de 47%. Todas as áreas apresentaram médias de prática por 

semana de 3 vezes, com duração superior a 88 minutos. A área de Ciências 

Socioeconómicas, foi a que apresentou valores superiores a 100 minutos. 

Comparando com a prática recomendada pela OMS verificamos que os alunos 

de todas as áreas de ensino têm um tempo de prática superior ao 

recomendado, apesar de, no desporto escolar, ser em menos dias semanais. 

Na minha opinião, tendo em conta os dados recolhidos, considero uma boa 

prática desportiva, a prática de 3 vezes por semana, com a duração 

evidenciada anteriormente pela nossa amostra, sempre superior a 60 minutos.  

Por fim, evidencia-se, a área de Artes Visuais, como a área que apresenta 

menor índice prática desportiva, quer em contexto escolar, quer fora dele 

(Federado e não Federado). As áreas que apresentam maior índice de prática 

desportiva são a Línguas e Humanidades e Ciências e Tecnologias, 

respectivamente no contexto escolar e fora.  

- Segundo Objectivo Secundário: Identificação dos factores de relevo que levam 

à prática de AFD. 

Neste objectivo a primeira referência de relevo observada, foi a ausência de 

prática desportiva com os pais, transversal a todas as áreas, conforme se pode 

observar no quadro 13. Por outro lado podemos, igualmente, verificar a 

importância social dada pela prática com os amigos e a satisfação que esta 

proporciona aos mesmos. As questões conotadas com “às vezes”, foram as 

questões relativas aos espaços, segurança e localização dos espaços para a 

prática, assim como, o gosto por parte dos pais na prática de actividade física e 

desporto.  

Observamos que as médias de respostas são semelhantes entre as várias 

áreas. Verifica-se, igualmente que são as áreas de Línguas e Humanidades e 

Ciências e Tecnologias que apresentam a atribuição de valores superiores, 

referentes a prática frequente.  

Como referido no estudo de Moura (2002), o comportamento evidenciado dos 

pais e o acompanhamento na prática desportiva influencia a prática dos filhos.  
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Sugestões, futuras, para melhoria do estudo: 

- Medição, através de instrumentos válidos de pesagem e medição, de modo a 

recolher dados confiáveis e de maior validade; 

- Utilização de tratamentos estatísticos para identificar relações e correlações 

entre os dados recolhidos. 
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8. QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola:            

Ano:                      Idade:      Género: M      F     

Curso:_________________________________________________ 

(Só para Secundário) 

Peso actual:  (kg).  Altura:  (m). 

 

1 - Gosta de Desporto e Actividade Física? 

 Não:______     Sim:______ 

 

2 - Pratica Desporto em contexto Escolar (Desporto Escolar)? 

Não:______ Sim:_______   Qual?____________________Quantas vezes por 

semana:_____   Duração: (min.) Tempo de prática: Anos 

 

3- Pratica Desporto fora da Escola? 

Não:_____ Sim:_______   Qual?____________________ 

Federado               Não Federado 

Quantas vezes por semana:_____   Duração: (min.)  Tempo de prática: Anos 

Nos últimos 7 dias, quantos dias praticou actividade física num mínimo de 30 

minutos por dia?   

 

 

 

 

Este questionário surge no âmbito do Estágio Profissional do 2ºCiclo de Ensinos em 

Educação Física nos Ensino de 2º e 3º Ciclo da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). O trabalho consiste na avaliação do Índice da Prática Desportiva dos 

Estudantes no 3º Ciclo e Ensino Secundário da Escola Secundária de Rio Tinto e 2º Ciclo da 

Escola E.B 2/3 de Rio Tinto. É composto por duas páginas com quatro questões de 

resposta directa. Será reservado o anonimato e os dados serão tratados de forma 

confidencial, reservando apenas o direito de uso exclusivo da FADEUP.  
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4- Relativamente à Actividade Física (AF) e Desporto (D), de acordo com a 

tua experiência, pontua de 1 a 3 as seguintes afirmações: 

(1-nunca, 2-às vezes e 3-sempre) 

 

 

Obrigado pela colaboração. 

 

 

 

 

 

 
ES

C. 
 

ES

C. 

1- Faço A.F. e D. com os 

meus amigos 
 

2- Faço A.F. e D. com os meus 

pais 
 

3- Os meus pais gostam de 

ver D. 
 

4- Os meus pais gostam de fazer 

A.F. e D. 
 

5- Eu faço muitas vezes 

A.F. e D. 
 6- Eu gosto muito de A.F. e D.  

7- Eu faço A.F. e D. desde 

pequeno 
 8- Eu tenho jeito para A.F. e D.  

9- No local onde eu moro é 

seguro fazer A.F. e D. 
 

10-No local onde eu moro há 

muitos espaços para fazer A.F. 

e D. 

 

11-Para mim é fácil ir até um 

espaço onde possa fazer 

A.F. e D. 

 12-Fazer A.F. e D. é caro  

13-Fazer A.F. e D. ajuda a 

ultrapassar os problemas 

da minha vida 

 
14-Fazer A.F. e D. permite-me 

estar com amigos 
 

15-Fazer A.F. e D. ajuda-me 

a passar o tempo 
 

16-Fazer A.F. e D. faz-me sentir 

bem 
 

17-Fazer A.F. e D. ajuda-me 

a não engordar 
 

18-Fazer A.F e D. permite ficar 

mais musculado. 
 


