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INTRODUÇÃO 

1 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O estilo de vida actual faz com que sejam usadas cada vez menos as 

potencialidades corporais, como resultado do desenvolvimento e utilização das novas 

tecnologias na vida quotidiana. Este quadro agrava-se quando consideramos o aumento 

da violência urbana, o que provoca o receio de sair de casa quando não estritamente 

necessário, a diminuição das áreas de lazer nas comunidades e a limitação do poder 

aquisitivo por parte de algumas famílias, o que implica ter mais que um emprego e 

dispor de menos tempo de lazer. Essas mudanças comportamentais, facilmente 

observáveis, inseriram-se na própria cultura e são apontadas como a principal causa das 

chamadas doenças da civilização – crónico-degenerativas. Essas doenças são marcas de 

uma nova configuração social que começou a ganhar forma depois da revolução 

industrial. Rapidamente se compreendeu a importância dos indivíduos terem estilos de 

vida saudáveis, pois muitos sintomas de doença são uma consequência de 

comportamentos contraproducentes para a saúde, como a diminuição dos níveis de 

actividade física (WHO, 2002, 2003). 

É hoje um dado adquirido a relação positiva entre a actividade física e a saúde, 

designadamente a ideia de que um estilo de vida activo está associado à redução da 

mortalidade de uma maneira geral e, muito particularmente, por doenças 

cardiovasculares (Barengo et al., 2004; Farrel et al., 1998; Kohl III, 2001; Lee, Sesso, 

Oguma & Paffenbarger, 2004; Paffenbarger et al., 1993). Este entendimento 

fundamenta-se num referencial teórico que associa um estilo de vida saudável à prática 

regular de actividades físicas e desportivas e, consequentemente, a melhores padrões de 

saúde. Este referencial tomou a forma de paradigma, na medida em que constitui o 

modelo a partir do qual assenta a maioria dos estudos que envolve a relação positiva 

entre actividade física, saúde e estilo de vida. 

Como forma de minimizar os efeitos nefastos do sedentarismo, a Organização 

Mundial de Saúde reconhece a importância de políticas e programas com o objectivo de 

promover a actividade física e a prática desportiva junto das populações. Não admira, 

por conseguinte, que a saúde seja um assunto na ordem do dia e que a promoção de 

estilos de vida activos e saudáveis seja, actualmente, um dos grandes temas de 

investigação e de reflexão social e educacional. Nesta perspectiva, o interesse em 

conceitos como actividade física e estilo de vida têm vindo a adquirir uma relevância 
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crescente para a determinação das variáveis que contribuem para a melhoria do bem-

estar dos indivíduos, por meio do incremento do nível de actividade física habitual. 

Apesar do conhecimento existente, uma parte significativa da população 

mundial não pratica actividade física suficiente para dela obter benefícios ao nível da 

saúde (Brownson, Boehmer & Luke, 2005; Li, Dibley, Sibbritt, & Yan, 2006; Martinez-

Gonzalez et al., 2001). Este facto tem servido de suporte para o desenvolvimento de 

iniciativas relacionadas com a promoção da saúde, através do incentivo à prática regular 

de actividades físicas e desportivas. Em alguns países essas iniciativas partem do poder 

político e são muitas vezes operacionalizadas na Escola (Evans, Renaud, Finkelstein, 

Kamerow & Brown, 2006; Yee et al., 2006). Os resultados de vários estudos têm 

demonstrado o sucesso de programas dinamizados em ambiente escolar (Castelli & 

Rink, 2003; Jamner, Spruijt-Metz, Bassin & Cooper, 2004; Loureiro, 2004; Neumark-

Sztainer, Story, Hannan & Rex, 2003; Wechsler, Devereaux, Davis & Collins, 2000), 

cujo objectivo é facilitar a aquisição de conhecimentos, competências motoras e a 

capacidade de organizar a própria actividade física, procurando melhorar o nível de 

saúde, a compreensão sobre os factores de risco e encorajar para a adopção de estilos de 

vida activos e saudáveis. 

A escola, logicamente, oferece uma plausível localização para a implementação 

de estratégias de promoção da saúde, principalmente porque abrange os momentos 

decisivos do desenvolvimento e da formação dos futuros adultos. Esta instituição 

passou a assumir uma dimensão maior na educação e deixou de se confinar ao seu papel 

redutor de transmissora de conhecimentos; há uma intenção de influenciar o estilo de 

vida de forma prática e activa. Surgiu então o conceito de escolas promotoras da saúde. 

Este conceito surgiu na Europa na década de 80, com o apoio da Organização 

Mundial de Saúde. Desde então, tem-se espalhado por todo o mundo como um 

mecanismo que procura combinar diversas variáveis, para alcançar o máximo sucesso 

em termos educacionais e de saúde. Desta forma tem-se procurado atingir dois 

objectivos: 1) a educação e 2) saúde para todos, para os quais a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e a Organização Mundial de Saúde se têm 

empenhado firmemente.  

Em Portugal, a preocupação com a saúde e o reconhecimento do papel da escola 

levou à criação do projecto Rede Nacional de Escolas Promotoras da Saúde, que teve o 



INTRODUÇÃO 

3 

seu início em 1994. No ano de 2002 faziam parte do projecto 3403 escolas, o que 

correspondia a cerca de 1/3 da população estudantil do ensino público. 

Desde o ano de 2002 a promoção da saúde em meio escolar passou a ser tutelada 

pelo Ministério da Saúde, começando a orientar o Programa Nacional de Saúde Escolar, 

vocacionado para a elevação do nível educacional e de saúde da população estudantil. 

As estratégias desse programa inscrevem-se na área da melhoria da saúde dos alunos e 

restantes elementos da comunidade educativa, com propostas assentes em dois grandes 

eixos – a prevenção e protecção da saúde e a aquisição de conhecimentos, capacidades e 

competências relativamente à promoção da saúde (Ministério da Saúde, 2006). No 

desenvolvimento dessas actividades, procura-se que as equipas de saúde escolar 

assumam um papel dinâmico na gestão dos aspectos determinantes da saúde na 

comunidade escolar, esperando que se obtenham ganhos a médio e longo prazo. Para a 

concretização dos objectivos a que se propõe atingir, o Programa Nacional de Saúde 

Escolar intervém nas áreas da saúde colectiva e individual, inclusão, ambiente escolar e 

estilos de vida. Relativamente aos estilos de vida, as áreas prioritárias são a saúde 

mental, oral e sexual, alimentação, educação para o consumo, promoção da segurança e 

prevenção de acidentes e a actividade física. 

Como se pode verificar, em Portugal tem sido atribuída uma importância 

crescente à saúde dos adolescentes em ambiente escolar. Por esta razão o país passou a 

integrar a rede de investigação patrocinada pela Organização Mundial de Saúde – 

Health behaviour of school-aged children – que se realiza de 4 em 4 anos. Esta rede faz 

um diagnóstico dos comportamentos de saúde dos adolescentes com 11, 13 e 15 anos de 

35 países. Os relatórios referentes às duas últimas avaliações encontram-se publicados 

(Matos et al., 2003; Matos, Simões, Canha & Fonseca, 2000a; Matos, Simões, 

Carvalhosa, Reis & Canha, 2000b) e têm servido de base para a realização de propostas 

de promoção da saúde dos mais jovens (Direcção-Geral da Saúde, 2005). 

Como uma das áreas prioritárias é a promoção da actividade física, a disciplina 

de Educação Física deverá assumir um papel primordial em todo o processo. A 

importância do papel desta disciplina tem sido claramente demonstrada na literatura, 

sendo salientado o seu valor para o desenvolvimento de estilos de vida activos e 

saudáveis ao longo da vida (Trudeau, Laurencelle, Tremblay, Rajic & Shephard, 1998; 

Trudeau, Laurencelle, Tremblay, Rajic & Shephard, 1999; Trudeau & Shephard, 2005), 
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havendo mesmo reconhecimento por parte do poder político em alguns países (CDC, 

1997; Fox, Cooper & McKenna, 2004; McBride & Midford, 1999; USDHHS, 1996). 

No caso português, num passado recente, o Ministério da Educação sugeriu que o tempo 

consagrado à disciplina fosse reduzido, existindo mesmo a possibilidade de deixar de 

ser uma disciplina com estatuto curricular (Hardman, 2000; Hardman & Marshall, 

2000). Apesar dos avanços e recuos que se tem assistido em relação ao papel que a 

Educação Física deve ou não ter no currículo, a história mostra que a disciplina sempre 

esteve associada à promoção da saúde e uma das maiores inovações nos programas tem 

sido o interesse pela aptidão física relacionada com o conceito de saúde. Nos programas 

desta disciplina vem expressa a preocupação em incluir a aptidão física por causa da 

melhoria da saúde e do nível de qualidade de vida dos estudantes e das populações. Para 

além disso, é ainda referida a promoção de aprendizagens de conhecimentos relativos 

aos processos de elevação e manutenção das capacidades físicas. 

Do que foi acima exposto pode-se concluir que a nova configuração social, com 

a intenção de facilitar e melhorar as condições de vida das populações, trouxe consigo 

alguns problemas de saúde, resultado, entre outros factores, da diminuição da utilização 

das potencialidades corporais. No entanto, a literatura tem demonstrado que a escola e a 

disciplina de Educação Física podem desempenhar um papel fundamental na promoção 

da saúde dos jovens em idade escolar. Assim sendo, a presente investigação teve como 

objectivo saber o que a escola e a Educação Física têm feito para promover estilos de 

vida activos e saudáveis. Trata-se de um estudo de caso, numa escola secundária com 3º 

ciclo do ensino básico, situada na cidade de Lisboa. A investigação compreende uma 

fase extensiva e outra intensiva, tendo sido recolhidos dados de fontes múltiplas de 

informação, utilizando diversos instrumentos e metodologias. A análise destes dados 

permitirá compreender melhor o papel da escola e da Educação Física na promoção da 

saúde. Esse conhecimento, comparado com o conhecimento existente, permitirá a 

concepção de programas de intervenção mais consistentes e eficazes (Chen & Hancock, 

2006). 

O presente trabalho está dividido em 6 partes, sendo elas: estado da arte, objecto 

de estudo, metodologia, apresentação dos resultados, discussão dos resultados, 

conclusões e recomendações. 
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O estado da arte apresenta dados de investigações existentes nesse domínio do 

conhecimento, procurando-se analisar esses trabalhos para posteriormente se interpretar 

os resultados obtidos. Este capítulo começa por caracterizar o estilo de vida actual de 

muitas populações e apresenta alguns conceitos que ajudarão o leitor ao longo da leitura 

do trabalho. Depois vem a apresentação de resultados de estudos sobre a actividade 

física e a promoção da saúde, seguido da caracterização da participação das populações 

de alguns países, principalmente ocidentais, nas actividades físicas e desportivas. Por 

fim, é apresentado o papel da escola e da disciplina de Educação Física na promoção da 

saúde e de estilos de vida activos e saudáveis. 

Após uma contextualização acerca do estado do conhecimento actual sobre os 

assuntos apresentados acima, surge o problema orientador do estudo. Neste capítulo – 

objecto de estudo – vem enunciado o problema, os objectivos da investigação e as 

variáveis analisadas. 

Delimitando-se o que se pretendia estudar, é posteriormente apresentado o 

capítulo da metodologia, onde vem referido os participantes no estudo, os instrumentos 

de recolha dos dados e os procedimentos utilizados na análise dos mesmos. 

Do trabalho de campo resultaram os dados que foram objecto de análise. Todas 

as informações recolhidas foram tratadas, tendo como referência os objectivos 

orientadores da pesquisa, e estão no capítulo da apresentação dos resultados. São 

inicialmente apresentados os dados de caracterização do contexto sobre as práticas de 

lazer, participação nas actividades físicas e desportivas, atitudes e percepções dos 

alunos, pais, professores e funcionários, e posteriormente os resultados relativos à 

escola e à disciplina de Educação Física. 

Estando feita a apresentação dos resultados, importava que fossem discutidos à 

luz do conhecimento existente, procurando-se uma interpretação correcta do produto da 

investigação. Deste modo surge o capítulo da discussão dos resultados, onde os 

resultados do estudo são confrontados com a literatura existente. 

Para terminar é feito um resumo das principais conclusões obtidas e, 

consequentemente, recomendam-se algumas estratégias de actuação. 

No final do documento encontram-se todas as referências bibliográficas 

consultadas e os anexos. 
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EESSTTAADDOO  DDAA  AARRTTEE  

O objectivo desde capítulo é realizar uma análise da literatura sobre os temas relacionados com as 
variáveis em estudo, procurando, deste modo, enquadrar o trabalho em investigações já realizadas 
a nível nacional e internacional. O capítulo está organizado em quatro pontos principais. 
O primeiro ponto define o estilo de vida que caracteriza muitas populações actualmente e refere os 
factores que lhe estão associados. Nele estão ainda definidos alguns conceitos que amiudadamente 
aparecem ao longo do texto. 
O segundo ponto incide sobre a relação entre a actividade física e a saúde, as recomendações 
existentes para a prática e os resultados de estudos sobre as consequências da prática presente. 
De seguida são abordados aspectos relacionados com a prática das actividades físicas e 
desportivas. São descritos os níveis de prática geral, mas principalmente dos adolescentes e jovens 
de vários países e os factores que determinam a participação. 
Por último, procurámos descrever o papel da escola na promoção da saúde e de estilos de vida 
activos e saudáveis. Inicialmente apresentam-se os resultados de intervenções ao nível da escola. 
Seguidamente é feita uma análise das atitudes dos alunos face à escola, Educação Física e as 
actividades físicas e desportivas. Por fim, analisam-se as orientações educacionais dos professores. 

11..  EESSTTIILLOOSS  DDEE  VVIIDDAA  

Estilo de vida é uma expressão moderna que descreve um conjunto de 

comportamentos, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, que 

caracterizam a maneira como um indivíduo ou grupo social se enquadra na sociedade.  

A noção de estilo de vida originou-se a partir das pesquisas sobre as doenças não 

infecciosas, principalmente nos países desenvolvidos. À medida que a ciência se 

desenvolve e as tarefas humanas são facilitadas, o progresso tem trazido uma situação 

dúbia, por um lado verifica-se a redução da mortalidade por doenças infecto contagiosas 

e o aumento da longevidade, por outro lado o aparecimento de doenças crónico-

degenerativas que afectam negativamente a qualidade de vida. Se o desenvolvimento 

tecnológico e o progresso trouxeram facilidades, isso é inquestionável, mas 

concomitantemente trouxeram as doenças silenciosas, formando uma epidemia que se 

estabelece sem maiores sintomas nas suas primeiras fases e que se desenvolvem 

gradativamente ao longo dos anos. Essas doenças têm a sua origem numa série de 

factores como a predisposição genética, influência do meio externo e hábitos de vida, 

destacando-se nesse último a prática de actividades físicas e desportivas. 

Com o avanço e propagação dessa nova epidemia silenciosa a uma escala 

mundial, o conceito de saúde teve de ser revisto e as instituições de saúde passaram a 

salientar a importância de conceitos como promoção e prevenção. Por isso, o estilo de 
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vida tem sido apontado como um dos factores mais importantes na elaboração das 

propostas para a promoção da saúde e da qualidade de vida das populações.  

Como actualmente as principais causas de doença e mortalidade estão 

relacionadas com o estilo de vida (Barengo et al., 2004; Bijnen et al, 1999; Lopez, 

Mathers, Ezzati, Jamison & Murray 2006; Paffenbarger et al., 1993; Sesso, 

Paffenbarger & Lee, 2000; WHO, 2002b, 2003, 2006), mais especificamente com a 

inactividade física (Ezzati, Lopez, Hoorn, Rodgers, & Murray, 2002; Lopez et al., 2006; 

Pate et al., 1995; Slattery, Jacobs & Nichaman, 1989; USDHHS, 1996), essa situação 

poderia ser evitada se fossem tomadas as opções correctas em relação à saúde, uma vez 

que o risco de saúde dos indivíduos tem relação directa com o estilo de vida. 

Baseado nesse novo paradigma, diversos programas e projectos têm sido 

implementados ao longo das últimas décadas, em vários países do mundo, destacando 

quase sempre a importância do envolvimento pessoal e a necessidade de hábitos mais 

saudáveis como a pratica regular de actividades físicas. A título de exemplo destacamos 

os seguintes programas: North Karelia (Finlândia), Active Living (Canadá), Active for 

Life (Reino Unido), Active Austrália (Austrália), Mexa-se Mais (Portugal), Agita São 

Paulo e Agita Brasil (Brasil) e Health People 2010 (Estados Unidos da América). Da 

análise de todos estes programas verifica-se que o denominador comum é a promoção e 

recomendação da prática de actividades físicas e desportivas. 

Assim sendo, os grandes desafios que a saúde pública actualmente enfrenta 

dizem respeito aos comportamentos individuais e colectivos, tais como o alcoolismo, 

tabagismo e consumo de outras substâncias nocivas, mas sobretudo o sedentarismo, que 

apresentam implicações significativas para a integridade bio-psico-social dos 

indivíduos. 

Apesar das divergências sobre os factores de risco na saúde, é possível 

demonstrar que existem alguns que predispõem os indivíduos a desenvolverem 

determinadas doenças crónico-degenerativas, principalmente cardíacas e circulatórias 

(Ezzati et al., 2002; Lopez et al., 2006, WHO, 2002b). Estes factores podem ser estáveis 

ou modificáveis. Os fixos são aqueles que não permitem intervenções ou alterações, 

como idade, sexo, hereditariedade e história familiar. Os modificáveis estão 

relacionados com o meio ambiente e os hábitos individuais, incluindo a alimentação, 

actividade física habitual, controlo do stress, tabagismo, consumo de álcool e outras 
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substâncias nocivas ao organismo. Estes permitem que os indivíduos alterem o estilo de 

vida, através da mudança de comportamentos (Frank, Andresen & Schmid, 2004; 

Hoefer, McKenzie, Sallis, Marshall & Conway, 2001; Stahl, Rütten, Nutbeam & 

Kannas, 2002; Yee et al, 2006), representando um dos principais focos da medicina 

preventiva e da promoção da saúde pública (Ferreira & Najar, 2005; Lee, Wechsler & 

Balling, 2006; WHO, 2002b, 2006; Yee et al., 2006). Desta forma, verifica-se que os 

factores de risco modificáveis são de significativa relevância na análise da saúde 

individual e colectiva. Entretanto, a intervenção sobre estes factores ainda causa 

polémica e enfrenta certas barreiras que exigem grande esforço do poder político e dos 

sistemas de saúde (Duke, Huhman & Heitzler, 2003; Silva & Malina, 2000; Stahl et al., 

2002). 

Os factores de risco afectam o estado de saúde de forma independente, no 

entanto as interdependências entre as variáveis do estilo de vida são observadas com 

frequência (Matos & Sardinha, 1999; WHO, 2002b). Os comportamentos de risco e de 

saúde tendem a agrupar-se entre si e a associação de vários factores de risco, 

apresentados por uma pessoa ou população, introduzem normalmente um perigo 

superior para a saúde (Mota & Sallis, 2002). Este facto, analisado numa escala macro, é 

preocupante, porque as sociedades actuais vivem de acordo com padrões comuns à 

maioria dos seus cidadãos. Esta lógica explica, em certa medida, o estilo de vida 

sedentário que caracteriza a nossa sociedade. 

Assim como acontece com os comportamentos de risco, o exercício físico parece 

interferir sinergicamente com outros factores do estilo de vida. Parece que a actividade 

física pode influenciar a saúde, porque possibilita o encorajamento da adopção de outros 

comportamentos positivos (Mota & Sallis, 2002; Shepard & Balady, 1999). 

Ao conceito “estilo de vida” existem outros que lhe estão associados. Para 

melhor compreender de que forma a actividade física e o exercício se ajustam no 

modelo actual de saúde é importante entender determinados termos e conceitos 

específicos. A definição de conceitos garante a interpretação consistente dos resultados 

da investigação (Calmeiro & Matos, 2005). Por esta razão, de seguida serão 

apresentadas definições de alguns conceitos que se repetirão ao longo do trabalho. 

A Organização Mundial de Saúde define “saúde” como um bem-estar corporal, 

mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Considera também 
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que dentro da larga variedade de factores que influenciam a saúde (predisposição 

genética, envolvimento físico e social), o comportamento é aquele que tem um maior 

impacto na saúde e bem-estar de cada indivíduo (WHO, 2002b). 

A actividade física foi originalmente definida por Caspersen, Powell & 

Christenson (1985) como qualquer movimento corporal realizado pelo sistema músculo-

esquelético que resulta no aumento substancial do dispêndio energético. Esta tem sido a 

definição mais comummente aceite no meio científico e foi largamente usada por 

Bouchard & Shephard (1994), Pate et al., (1995) e pelo U.S. Department of Health and 

Human Services (1996). A actividade física pode ser categorizada de várias maneiras, 

incluindo o tipo, intensidade e propósito. Porque a contracção muscular tem 

propriedades mecânicas e metabólicas, a actividade física pode ser classificada de 

acordo com essas propriedades. Normalmente a classificação mecânica enfatiza se a 

contracção muscular produz ou não movimento de um membro, a classificação 

metabólica envolve a disponibilidade de oxigénio para o processo de contracção 

muscular. Como a maioria das actividades envolve contracções musculares estáticas e 

dinâmicas e os metabolismos aeróbio e anaeróbio, as actividades tendem a ser 

classificadas de acordo com as suas características dominantes. Normalmente a 

actividade física praticada por uma pessoa é categorizada em função do contexto no 

qual ocorre, podendo ser profissional, doméstico, transporte e lazer. Esta última pode 

ainda ser subdividida em categorias tais como actividades desportivas competitivas, 

actividades recreativas e treino físico (USDHHS, 1996). 

Muitas vezes os termos “actividade física” e “exercício” são utilizados de forma 

indiscriminada. No entanto, apesar de existirem muitos elementos semelhantes, não são 

sinónimos. O exercício físico é uma sub categoria da actividade física, é uma actividade 

planeada, estruturada e repetitiva com o objectivo de melhorar ou manter uma ou mais 

componentes da aptidão física (Caspersen et al., 1985). 

Ao contrário da actividade física, que é relacionada com o movimento corporal, 

a aptidão física é um conjunto de atributos que as pessoas têm ou pretendem alcançar e 

que estão relacionados com a habilidade de desempenharem uma actividade física 

(Caspersen et al., 1985). É também geralmente aceite que a aptidão física é a habilidade 

para a realização das tarefas diárias com vigor e agilidade, sem que haja rápida 

instalação de fadiga, e com energia suficiente para desfrutar de actividades de lazer e 
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fazer face a situações imprevistas que requeiram a mobilidade física (USDHHS, 1996). 

Desde modo, a aptidão física inclui a resistência cardiorespiratória, resistência músculo-

esquelética, força muscular, velocidade, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, reacção e 

composição corporal. Porque esses atributos diferem na sua importância para o 

desempenho atlético e na promoção da saúde, a distinção tem sido feita entre aptidão 

física relacionada com o desempenho e aptidão física relacionada com a saúde 

(USDHHS, 1996). A aptidão física relacionada com a saúde consiste, normalmente, na 

composição corporal, aptidão cardiovascular, flexibilidade e resistência muscular. 

Não pretendemos proceder a uma exaustiva definição dos conceitos usados no 

texto, apenas desejamos facilitar a leitura do trabalho e familiarizar o leitor com os 

termos que doravante serão amiúde utilizados. 

22..  AA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  EE  AA  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  

O modelo de saúde pública vigente nos séculos passados procurava apenas 

entender o processo de saúde-doença pela análise miasmática, ou seja, considerava que 

os problemas tinham a sua origem exclusivamente no exterior do indivíduo, 

principalmente como o resultado do contacto com detritos orgânicos em decomposição. 

Além da falta de recursos tecnológicos e conhecimentos científicos consistentes, faltava 

aos especialistas uma visão de saúde mais abrangente, que visualizasse que o modo de 

vida, até então eminentemente rural e secularmente adaptado à vida humana, estava a 

alterar-se e havia indícios de mudanças radicais no modo de organização social. 

Nos países desenvolvidos a saúde pública já transpôs há muito os estágios 

iniciais (período da contaminação por exposição ou contacto). Como resultado de uma 

lista de sucessos na área da medicina e da melhoria das estruturas de saneamento, 

muitos dos problemas de saúde outrora comuns já não constituem perigo, ou 

simplesmente não existem. Nestes países os sistemas de saúde já quase não se ocupam 

de males oriundos da falta de saneamento, urbanismo desordenado, ou exploração do 

trabalho físico, mas, de problemas típicos do modelo de produção industrializado, tais 

como as doenças psicossomáticas e as crónico-degenerativas.  

As mudanças na dieta alimentar e no estilo de vida, que ocorreram como 

resultado da industrialização, urbanismo, desenvolvimento económico e globalização, 
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têm ocorrido rapidamente nas últimas décadas. A combinação de uma dieta pouco 

saudável com um estilo de vida sedentário está a ter um impacto significativo no estado 

de saúde das populações, particularmente nos países desenvolvidos, embora já seja 

considerado um problema com dimensão global (Beer-Borst et al., 2000; Lopez et al., 

2006; Onis & Blössner, 2000). 

Vários estudos epidemiológicos têm colocado em evidência uma relação 

inversamente proporcional entre um estilo de vida activo e o risco de doença ou morte 

(Bijnen et al., 1999; Blair et al., 1995; Haveman-Nies et al., 2002; Kiukaanniemi et al., 

2001; Lee, Sesso, Oguma, & Paffenbarger, 2003; Paffenbarger et al., 1993; Rastogi et 

al., 2004; Schnohr, Scharling & Jensen, 2003; Tremblay et al., 1990; Wannamethee, 

Shaper & Walker, 2000). Em termos estatísticos, a relação entre estes dois aspectos, na 

maioria dos estudos, é significativa e têm ajudado a compreender a importância da 

prática regular de actividade física para saúde, funcionado como um agente curativo 

e/ou preventivo na maior parte das situações. 

A tríade constituída por maus hábitos alimentares, tabagismo e sedentarismo é a 

causa de mais de 60% dos casos de morte prematura e 47% de doenças (WHO, 2002b). 

Em Portugal, a Direcção Geral de Saúde aponta igualmente estes factores como 

determinantes para as principais causas de mortalidade e morbilidade crónico-

degenerativa (Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 2002).  

Portugal é o país da Europa com maior taxa de sedentarismo (European 

Comission, 2004; Martinez-Gonzalez et al., 2001; WHO, 2002a). Os últimos dados do 

Eurobarómetro sobre os hábitos de actividade física dos europeus de 15 estados 

membros, resultados que foram profusamente divulgados pela imprensa portuguesa, 

também colocam Portugal como o país europeu com a população mais sedentária entre 

os 15 e os 65 anos. De facto, embora estejam bem descritos os benefícios da actividade 

física para a qualidade de vida e bem-estar, em Portugal 70% da população é sedentária, 

com reduzida aptidão física (Dias & Graça, 2001). No estudo realizado sobre os hábitos 

desportivos da população portuguesa, verificou-se que apenas 23% da população 

realizava alguma prática desportiva (Marivoet, 2001). 

Neste cenário, o sedentarismo é hoje o maior factor de risco comunitário para a 

saúde em Portugal, sendo a diminuição da sua prevalência um contributo significativo 

para evitar o aparecimento de doenças e melhorar a qualidade de vida. 
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Este facto tem alertado os profissionais de saúde para a necessidade de se 

criarem medidas de prevenção. Neste sentido tem sido dado ênfase ao conceito de 

promoção da saúde. Promover a saúde significa criar um sistema que permita proteger 

cada indivíduo. Esse sistema é individual e está relacionado com a acessibilidade a 

estilos de vida saudáveis, reduzindo os restantes comportamentos ligados ao 

aparecimento das doenças (Matos, Simões, Carvalhosa, Reis & Canha, 2000b; WHO, 

2006). Um pressuposto importante no conceito de promoção da saúde é a confiança que 

cada indivíduo deve ter em ser capaz de fazer as opções saudáveis. A promoção da 

saúde deve ser feita diariamente, ou seja, está relacionada com um estilo de vida, estilo 

esse que depois de assimilado pelo indivíduo tem repercussões a nível social. Assim, as 

actividades físicas e desportivas começaram a ser um dos objectos da promoção da 

saúde e da prevenção das doenças provocadas pela inactividade (WHO, 2006). 

A perspectiva de relacionar a aptidão física à saúde representa um estado 

multifacetado de bem-estar, resultante da participação em actividades físicas e 

desportivas. Desta forma, o conceito de fitness, preconizada nos anos 70 e 80, centrado 

no desenvolvimento da capacidade cardiorespiratória, é superada e procura-se inter-

relacionar as variáveis associadas à promoção da saúde. Há dois aspectos que deverão 

ser tidos em conta, a actividade física realizada por razões profissionais e a realizada 

nos momentos de recreação e lazer. Independentemente do móbil que leva os sujeitos a 

serem fisicamente activos, os estudos mostram os efeitos benéficos que daí resultam. 

22..11..  RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA,,  SSAAÚÚDDEE  EE  MMOORRTTAALLIIDDAADDEE  

Nos adultos, a actividade física praticada regularmente tem efeitos benéficos ao 

nível da saúde, existindo várias posições institucionais que evidenciam os principais 

aspectos a considerar. Vários artigos de revisão da literatura sobre estudos 

epidemiológicos, que analisam a relação entre a actividade física e a contracção e/ou 

prevenção de doenças, têm demonstrado que a prática regular de actividade física e um 

bom nível de aptidão física diminuem o risco de doenças e a taxa de mortalidade 

(Bouchard & Després, 1995; Bouchard & Shephard, 1994; Oguma, Paffenbarger & Lee, 

2002; Paffenbarger & Hyde, 1988; Paffenbarger, Hyde, Wing, Lee & Kampert, 1994; 
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Rankinen & Bouchard, 2002; USDHHS, 1996; Warburton et al., 2006; Wilfley & 

Brownell, 1994). 

Da importância do papel da actividade física na prevenção e tratamento das 

doenças, importa destacar, principalmente, em relação às doenças crónico-

degenerativas, nomeadamente as cardiovasculares, coronárias do coração, cancro, 

diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, uma vez que existe uma relação entre essas 

doenças e o estilo de vida (WHO, 2006; Myers, Atwood & Froelicher, 2003; 

Tuomiletho et al., 2001). 

22..11..11..  DDOOEENNÇÇAASS  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARREESS  

As doenças cardiovasculares afectam o sistema circulatório. Entre as mais 

comuns podemos referir a doença coronária, o enfarte do miocárdio, a angina de peito, a 

aterosclerose e os acidentes vasculares cerebrais. O sofrimento e os custos causados 

deram-lhes uma marcada preponderância, de tal forma que actualmente estas patologias 

podem ser consideradas como verdadeiras doenças sociais. 

Assim sendo, é necessário haver uma especial atenção em relação à prevenção, 

detecção e correcção dos potenciais factores de risco. Cabe assim, aos promotores de 

saúde, esclarecer a população da forma como cada pessoa pode escolher, adaptar e 

assumir as opções mais saudáveis e desejáveis dentro do seu próprio estilo de vida.  

Vários estudos têm demonstrado que o aumento do nível de actividade física 

praticada regularmente é inversamente proporcional à morte por doenças 

cardiovasculares em homens e mulheres (Shepard & Balady, 1999; USDHHS, 1996; 

Warburton, Nicol & Bredin, 2006). 

Em estudos que seguiram indivíduos desde o processo de formação universitária 

até uma idade mais avançada, verificou-se que o aumento do nível de actividade física 

praticada e o dispêndio energético estavam relacionados com 24% de redução da 

mortalidade por doenças cardiovasculares. Entre os alunos que inicialmente eram 

inactivos e, mais tarde, se tornaram fisicamente activos, houve uma redução 

significativa do risco de doença, comparativamente com os que permaneceram inactivos 

(Paffenbarger, Hyde, Wing & Hsieh, 1986). Os autores concluíram que os exercícios, 

que foram reportados pelos sujeitos, como caminhar, subir escadas e praticar desporto, 
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estavam inversamente relacionados com a mortalidade, primeiramente devido a doenças 

respiratórias e cardiovasculares. 

Num estudo feito com o objectivo de quantificar a relação entre os níveis de 

aptidão cardiovascular e a mortalidade por doenças cardiovasculares com outros 

factores, em vários grupos de risco, Farrel et al. (1998) seguiram uma extensa amostra 

de 25341 homens durante 19 anos. Da observação realizada verificaram que os homens 

com pouca aptidão física apresentaram taxas mais elevadas de morte por doenças 

cardiovasculares e que níveis elevados de aptidão cardiorespiratória estavam associados 

à redução da mortalidade, quando nenhum outro preditor de mortalidade estava 

presente. Moderados e elevados níveis de aptidão física e cardiorespiratória parecem 

providenciar alguma protecção contra a mortalidade por doenças cardiovasculares. 

Ainda que este estudo não tivessem examinado analiticamente a relação entre a 

actividade física e as doenças cardiovasculares, implicitamente é salientado a 

importância da actividade física para a manutenção de uma boa aptidão 

cardiorespiratória. 

Com o objectivo de comparar exercícios com intensidade moderada e vigorosa 

na prevenção de doenças cardiovasculares, com uma amostra de 73743 mulheres com 

idades entre os 50 e os 79 anos, Manson et al. (2002) verificaram que caminhar e a 

prática de exercícios vigorosos estavam semelhantemente associados com a redução do 

risco de ocorrência de eventos cardiovasculares e que os resultados não diferiam 

substancialmente de acordo com a raça, idade e o índice de massa corporal. Os dados 

deste estudo prospectivo demonstram que, independentemente da intensidade, a 

actividade física tem um efeito preventivo nas mulheres, relativamente às doenças 

cardiovasculares. 

Naquele que é, provavelmente, o primeiro estudo que analisa separadamente a 

relação entre diferentes formas de actividade física ao longo do dia e as doenças 

cardiovasculares e a mortalidade por todas as causas, Barengo et al. (2004), com uma 

amostra de 15853 homens e 16824 mulheres finlandeses, com idades entre os 30 e os 59 

anos, realizaram 6 observações entre 1972 e 1997, havendo entre cada uma um intervalo 

de 5 anos. Relativamente à actividade física praticada nos momentos de lazer, os 

resultados mostraram que a taxa de mortalidade por todas as causas e por doenças 

cardiovasculares foi mais baixa entre os indivíduos classificados como moderadamente 
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e muito activos, havendo uma redução de 9% e 17% respectivamente. A actividade 

física praticada durante a actividade profissional também demonstrou ter efeito 

protector contra o risco de mortalidade por todas as causas e por doenças 

cardiovasculares. No que diz respeito aos deslocamentos diários, foi verificado nas 

mulheres uma redução da taxa de mortalidade por todas as causas e por doenças 

cardiovasculares para as que se deslocam mais de 15 minutos. Esta associação é 

estatisticamente significativa quando se inclui a actividade física ocupacional e a 

praticada nos momentos de lazer. Através da análise destes dados verifica-se que a 

promoção da actividade física nos momentos de lazer e na ocupação profissional é uma 

componente essencial na prevenção da mortalidade prematura por todas as causas e por 

doenças cardiovasculares. 

Em estudos que procuraram investigar mais especificamente a doença coronária, 

Paffenbarger & Hyde (1988) constataram que a actividade física pode funcionar como 

um meio de prevenção primária, verificando que os indivíduos fisicamente mais activos 

apresentaram menos risco de contracção da doença do que os inactivos. Estes autores 

colocam em evidência que a inactividade física é um dos factores com mais importância 

na saúde pública, porque, defendem, interage ou influencia outros factores nocivos à 

saúde tais como o tabagismo, obesidade e hipertensão, que têm um significado 

importante no estudo epidemiológico. 

Para determinar a relação entre a actividade física praticada nos momentos de 

lazer e as doenças coronárias, Slattery et al. (1989) examinaram 3043 indivíduos que 

trabalhavam nos caminhos-de-ferro, seguindo-os desde 1957-1960 até 1977. Da análise 

dos dados obtidos observaram uma relação inversa entre o aumento da actividade física 

praticada nos momentos de lazer e a taxa de mortalidade. Os resultados desde estudo 

suportam a noção de que a actividade física, especialmente realizada nos momentos de 

lazer, protege contra as doenças coronárias. 

Com uma amostra de 12516 homens, Sesso, Paffenbarger & Lee (2000), num 

estudo cujo objectivo era examinar a associação da quantidade e intensidade da 

actividade física com o risco de doença coronária, seguiram os sujeitos ao longo de 5 

anos. Os resultados obtidos sugerem que a actividade física vigorosa está associada à 

redução do risco de doença coronária. Os mesmo autores, num outro estudo em que 

pretendiam investigar se a duração dos exercícios estava associada a diferentes riscos de 
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doença coronária, com uma amostra de 7373 indivíduos, concluíram que a actividade 

física estava associada à redução do risco de doença coronária (Lee, Sesso & 

Paffenbarger, 2000). Não verificaram qualquer associação entre a duração das sessões 

de exercício e o risco de doença, não obstante, observaram que o dispêndio energético 

total prediz consistentemente uma diminuição do risco. Resumindo, estes autores 

concluíram que a duração das sessões de exercício não estava associada a redução do 

risco, mas sim o dispêndio energético total. Isso significa que a actividade física não 

tem necessariamente de ter uma longa duração, sessões menos longas podem ter um 

efeito benéfico, o que poderá dar alento aos sedentários para começarem a praticar 

actividade física. 

Embora não haja ainda informação conclusiva sobre a duração, intensidade, e 

frequência com que se deve praticar a actividade física, os resultados dos estudos 

compelem-nos a aceitar que a prática regular e um bom nível de aptidão física estão 

associados à redução do risco de morte prematura por todas as causas e por doenças 

cardiovasculares. 

22..11..22..  CCAANNCCRROO  

Tem sido debatido se a actividade física reduz ou aumenta a susceptibilidade ao 

cancro. Apesar dos resultados dos estudos serem ainda inconclusivos, existem 

evidências plausíveis favoráveis ao efeito protector da actividade física em 

determinados tipos de cancro (Armstrong, Bauman & Davies, 2000; Friedenreich, 2001; 

Friedenreich & Orenstein, 2002; Lee, 2003; Rankinen & Bouchard, 2002). 

Num artigo de revisão da literatura, sobre os estudos epidemiológicos publicados 

com o objectivo de examinar o papel da actividade física na prevenção do cancro, 

Friedenreich (2001) concluiu que a actividade física tem um efeito protector contra os 

cancros do cólon, nos homens e nas mulheres, e da mama, nas mulheres. 

Procurando examinar a existência de uma relação dose-resposta entre o volume 

de actividade física e os índices de morbilidade e mortalidade com todos e alguns tipos 

específicos de cancro e conhecer a quantidade de actividade física que é necessária para 

influenciar o risco de cancro, Thune & Furberg (2001) analisaram vários estudos e 

concluíram que actividade física ocupacional parece ter uma acção protectora nas 



ESTADO DA ARTE 

18 

mulheres com idades entre 50 e 69 e que a quantidade de actividade física necessária 

para reduzir o risco de cancro da mama foi de pelo menos 4 horas por semana. Contudo, 

a melhor evidência foi reportada para a incidência de cancro do cólon, havendo 71% 

dos estudos mostrado uma relação inversa entre este tipo de cancro e a actividade física. 

Numa investigação desenvolvida por Lee (2003), também de revisão da 

literatura, os dados mostram claramente que os homens e as mulheres mais activas têm 

cerca de 30-40% de redução de risco de desenvolverem o cancro do cólon, quando 

comparados com os indivíduos inactivos. Apesar dos dados terem uma certa dispersão, 

parece que 30-60 minutos diários de actividade física, a uma intensidade moderada a 

vigorosa, são necessários para a diminuição do risco. Relativamente ao cancro da 

mama, existe uma razoável evidência de que as mulheres mais activas têm cerca de 20-

30% de redução de risco, comparativamente com as inactivas. 

À semelhança de Thune & Furberg (2001), Lee (2003) também procurou 

analisar a relação dose-resposta, não obstante, verificou que existem apenas evidências 

e não informação conclusiva que permita afirmar com propriedade a quantidade de 

actividade física necessária para que os efeitos protectores da actividade física sejam 

efectivos. 

Um estudo realizado no Japão, com uma amostra de 9039 homens saudáveis que 

trabalhavam numa companhia de gás, com idades entres os 19 e os 59 anos, Sawada et 

al. (2003), após seguirem os sujeitos durante 16 anos, concluíram que o grupo com 

melhor aptidão cardiorespiratória tinha menos 59% de risco de mortalidade por cancro 

do que os sujeitos com fraca aptidão cardiorespiratória. Estes resultados sugerem que 

uma fraca aptidão cardiorespiratória é um factor de risco. Os resultados observados para 

os homens japoneses são similares aos dos homens ocidentais, a aptidão 

cardiorespiratória está associada ao risco de morte por cancro. Este estudo salienta a 

importância da manutenção de uma boa aptidão respiratória, que pode ser desenvolvida 

com a prática regular de actividade física. 

A evidência do papel protector da actividade física no desenvolvimento do 

cancro parece evidente e tem-se acumulado informação convincente, principalmente 

relativamente aos cancros do cólon e da mama. Para aumentar o entendimento do papel 

da actividade física na etiologia do cancro, é necessário que mais estudos sejam 

realizados e que sejam devidamente consideradas informações detalhadas sobre os 
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factores genéticos, passado clínico, hábitos alimentares, rotinas diárias e estilos de vida 

dos sujeitos (Friedenreich, 2001; Friedenreich & Orenstein, 2002). 

22..11..33..  DDIIAABBEETTEESS  MMEELLLLIITTUUSS  TTIIPPOO  22  

A incidência da diabetes mellitus tipo 2 tem aumentado e constitui um grave 

problema de saúde pública a nível mundial, não só pela sua crescente incidência como, 

também, pela elevada morbilidade e mortalidade. As alterações do estilo de vida, 

principalmente a ingestão de alimentos de alto valor energético e a diminuição da 

actividade física, tiveram como consequência a obesidade que hoje constitui um dos 

mais importantes factores de risco para a diabetes mellitus tipo 2 (Myers et al., 2003; 

Rankinen & Bouchard, 2002; USDHHS, 1996) 

Apesar da componente genética já ter sido identificada como determinante para 

o desenvolvimento das diabetes, existem evidências de que factores de risco 

modificáveis como a obesidade e actividade física são as principais determinantes não 

genéticas da doença (Myers et al., 2003; Tuomiletho et al., 2001).  

Para determinar a viabilidade e os efeitos de um programa para mudar o estilo de 

vida como factor de prevenção ou retardamento do aparecimento da diabetes mellitus 

tipo 2 em sujeitos com pouca tolerância à glicose, Tuomiletho et al. (2001) observaram 

522 sujeitos, separando-os em dois grupos. Aos sujeitos do grupo de intervenção foram 

dadas instruções detalhadas para que reduzissem 5% do peso, 30% de ingestão calórica, 

10% de ingestão de gorduras saturadas e que aumentassem a ingestão de 15 gramas de 

fibras por 1000 kcal e que praticassem diariamente pelo menos 30 minutos de exercícios 

físicos a uma intensidade moderada. Os sujeitos foram seguidos durante 5 anos, sendo 

interrogados anualmente acerca dos seus comportamentos de saúde. A incidência 

cumulativa da diabetes foi inferior e estatisticamente significativa no grupo de 

intervenção, dois anos depois do início do estudo. Verificou-se uma correlação inversa 

entre o sucesso no cumprimento das instruções e a incidência da diabetes, ou seja, os 

sujeitos que cumpriram 4 ou 5 objectivos das instruções não desenvolveram diabetes. 

Este estudo mostra evidências que a diabetes mellitus tipo 2 pode ser prevenida com 

mudanças no estilo de vida, observando-se uma redução de incidência da doença de 

58%. 
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Mais recentemente, num estudo finlandês sobre a prevenção da diabetes, 

realizado por uma grande equipa de investigadores (Laaksonen et al., 2005), foi 

examinado o papel das recomendações da prática de actividade física nos momentos de 

lazer, mais especificamente o papel das caminhadas, na prevenção das diabetes. Os 522 

sujeitos observados tinham excesso de peso e não eram tolerantes à glicose. Da análise 

dos dados registou-se que as actividades de lazer activo diminuem o risco das diabetes, 

em parte devido a perda e manutenção do peso. Relativamente às recomendações, um 

aumento na duração e intensidade nos exercícios diminuem a probabilidade das 

diabetes, independentemente do tipo de caminhada. Um aspecto importante a salientar 

para a saúde pública, foi o facto de se verificar que caminhar pelo menos 150 minutos 

por semana diminui 63%-69% o risco de desenvolvimento das diabetes, 

independentemente de factores relacionados com a dieta e com o índice de massa 

corporal. Os autores concluíram que a actividade física vigorosa tem mais benefícios no 

metabolismo e na prevenção das doenças crónicas. 

À luz do conhecimento actual, não é possível ainda determinar com precisão 

uma relação dose-resposta entre o volume e a intensidade da actividade física para 

melhoria do controlo da glicose da diabetes tipo 2 (Kelley & Goodpaster, 2001). Por 

este motivo são necessários estudos adicionais para se compreender a influência exacta 

da actividade física no tratamento e prevenção dessa doença. No entanto, estes e outros 

estudos mostram de forma convincente que um estilo de vida fisicamente activo está 

associado à redução do risco de desenvolvimento das diabetes (Myers et al., 2003), 

evidenciando o papel da actividade física na prevenção. 

22..11..44..  OOBBEESSIIDDAADDEE  

Atenção considerável tem sido atribuída à obesidade, devido ao elevado número 

de pessoas afectadas por este problema e pelas consequências que dele decorrem. A sua 

definição foi durante muito tempo alvo de discussões e, apenas recentemente, a 

Organização Mundial de Saúde classificou-a como doença e colocou o seu combate 

como objectivo prioritário. É actualmente definida como uma doença crónica, 

caracterizada pela exagerada acumulação de gordura corporal a ponto de comprometer a 

saúde. 
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A obesidade pode ter diferentes origens, mas salienta-se principalmente uma 

alimentação incorrecta e um estilo de vida sedentário. Está relacionada com outras 

doenças, destacando-se as cardiovasculares, hipertensão e diabetes, aumentando assim o 

risco de morte (Hu et al., 2004; Lee, Blair & Jackson, 1999; Paffenbarger et al., 1993). 

A sua prevalência tem aumentado em todos os escalões, mas principalmente entre os 

mais novos (Bundred, Kitchiner & Buchan, 2001; Gordon-Larsen, Adair & Popkin, 

2002), em vários países do mundo (Kain, Vio & Albala, 2003; Onis & Blössner, 2000). 

Nos Estados Unidos da América os dados estatísticos sobre o excesso de peso e 

obesidade vêem do programa National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES), do National Center for Health Statistics, Center for Disease Control and 

Prevention. Este programa teve início em 1960 e repete-se ciclicamente, providenciando 

dados que permitem estabelecer uma estimativa nacional, através de pesquisas 

realizadas com amostras representativas da população. Devido a importância dos seus 

dados para o desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde e, mais 

especificamente, combate à obesidade, a partir de 1999 o NHANES tornou-se uma 

pesquisa contínua sem intervalos de tempo entre os ciclos. Para determinar a 

prevalência do excesso de peso e obesidade das crianças estado-unidenses, usando 

alguns dos mais recentes dados nacionais, Ogden, Flegal, Carrol & Johnson (2002) 

seguiram 4722 crianças desde o nascimento até a idade de 19 anos, verificando que a 

prevalência do excesso de peso para as crianças entre os 2 e os 5 anos era de 10%, 

passando para aproximadamente 15% dos 6 aos 12 e dos 12 aos 19 anos. Este é um 

problema que afecta ambos os sexos, não se tendo verificado diferenças significativas. 

Alguns dos dados mais recentes do NHANES de 1999-2002 estimam que 31.1% dos 

adultos entre os 20-74 anos são obesos, 16.1% dos adolescentes entre os 12-19 anos e 

15.8% das crianças entre os 6-11 anos têm excesso de peso (Flegal, 2005). Verifica-se 

um aumento dos valores percentuais com o aumento da idade. 

No Canadá, Katzmarzyk, (2002) procurou mostrar amplamente a tendência 

temporal da estatura, massa corporal, peso e altura, prevalência do excesso de peso e 

obesidade dos canadianos adultos nos últimos 45 anos. Para tal, analisou 8 

investigações nacionais, realizadas entre 1953 e 1998 e concluiu que a prevalência do 

excesso de peso aumentou de 40% para 50.7% e a da obesidade de 9.7% para 14.9%, 

entre 1970-1972 e 1998. Os resultados indicaram que há um aumento consistente, ao 
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longo do tempo, na estatura e massa corporal dos canadianos, verificando-se um 

aumento da prevalência da obesidade. Noutra investigação realizada no mesmo país, 

com 5890 adolescentes com idades entre os 11 e aos 16 anos, de 35 localidades, os 

dados mostraram que a prevalência do excesso de peso era de 15% e a da obesidade de 

4.6% em 2002 (Janssen et al., 2004). 

Analisando 5 estudos realizados com amostras representativas da população 

australiana desde 1969 até 1997, para determinar mudanças da prevalência do excesso 

de peso e obesidade dos jovens com idades entre os 7 e os 15 anos, Booth et al. (2003) 

concluíram que, ainda que durante o período de 1969 a 1985 não tivessem ocorrido 

mudanças significativas na prevalência do excesso de peso e da obesidade, os resultados 

referentes ao período de 1985 a 1997 permitem concluir seguramente que a prevalência 

do excesso de peso aumentou 60-70% e a da obesidade triplicou. Devido ao facto dos 

dados apresentados serem apenas referentes a 3 dos 8 estados e territórios australianos, 

não se pode afirmar que é uma tendência nacional. No entanto, porque os dados dos 

estados eram tão semelhantes, os autores consideraram que muito provavelmente nos 

restantes seria idêntico. Importa referir ainda que esses 3 estados tinham 67% da 

população do país. 

Israel, um estado relativamente novo e com hábitos culturais peculiares, apesar 

do excesso de peso e da obesidade não atingirem ainda os jovens (Dayan et al., 2005), a 

investigação mostra que a população adulta já foi atingida pela epidemia (Keinan-

Boker, Noyman, Chinich, Green & Nitzan-Kaluski, 2005). Entre os homens, 45.8% têm 

excesso de peso e 19.9% são obesos, nas mulheres os números são de 33.1% e 25.8%, 

respectivamente (Keinan-Boker et al., 2005). 

Os dados referentes ao continente europeu seguem a mesma tendência dos 

restantes países desenvolvidos. O projecto EURALIM, cujo objectivo é construir uma 

base de dados sobre os factores de risco para a saúde, com amostras representativas das 

populações/países em estudo, procurou determinar e descrever a prevalência de factores 

de risco na Europa estudando 31289 indivíduos adultos de 6 países (Beer-Borst et al., 

2000). Os dados comprovam que o excesso de peso é comum na Europa, afectando 

cerca de 57% dos homens e 43% das mulheres. 

Da análise de outros estudos feitos em países europeus, os resultados de todos 

mostram a mesma tendência.  
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Para reportar a tendência da prevalência do excesso de peso e obesidade das 

crianças do Reino Unido de 1974 a 1994, Chinn & Rona (2001), num estudo 

transversal, analisaram 30755 crianças dos 4 aos 12 anos. Verificaram poucas mudanças 

na prevalência entre 1974 e 1984, contudo, os resultados da década seguinte mostraram 

valores diferentes, a prevalência do excesso de peso aumentou de 5.4% para 9% entre 

os rapazes ingleses e de 6.5% para 10% nos escoceses. Relativamente às raparigas, o 

aumento foi de 9.3% para 13.5% nas inglesas e 10.4% para 15.8% nas escocesas. Estes 

resultados não mostram claramente em que idade sucede o aumento acentuado da 

prevalência, no entanto mostram que ocorreu principalmente nas crianças mais velhas. 

Na Finlândia, os números mostram que o índice de massa corporal e a 

prevalência da obesidade tem aumentado nas últimas décadas, com maior proeminência 

nos homens idosos e nos jovens/adultos (Lahti-Koski, 2001). Entre os adolescentes, os 

valores mostram que entre 1977 e 1999 houve um aumento notável, passando de 7.2% 

para 16.7% nos rapazes e 4% para 9.8% nas raparigas, em ambos os sexos houve mais 

do que a duplicação dos valores. A prevalência da obesidade também aumentou na 

mesma proporção, passando de 1.1% para 2.7% entre os rapazes e de 0.4% para 1.4% 

entre as raparigas (Kautiainen et al., 2002). 

Na Dinamarca, os dados obtidos a partir de 7 investigações transversais, 

realizadas em vários locais, demonstram que a prevalência da obesidade e o risco das 

pessoas se tornarem obesas aumentou significativamente entre 1987 e 2001. Nas 

mulheres os valores mais do que duplicaram entre 1987 (5.4%) e 2001 (12.5%). Nos 

homens a prevalência aumentou de 5.6% em 1987 para 11.8% em 2001 (Bendixen et 

al., 2004).  

A Suécia, outro país escandinavo, também tem assistido ao aumento da 

prevalência do excesso de peso e da obesidade (Berg et al., 2005). Em 2002 a 

prevalência do excesso de peso e da obesidade era de 58% e 15% para os homens e 38% 

e 11% para as mulheres, respectivamente. O maior aumento foi verificado no escalão 

etário entre os 25 e os 34 anos. Algo interessante a salientar desde estudo de Berg et al. 

(2005) é o facto de não se ter verificado o aumento do número de diabéticos e ter havido 

um aumento da prática de actividade física, uma vez que a obesidade é um factor de 

risco para a diabetes tipo 2 e a actividade física parece ter um efeito protector contra a 

obesidade. Estes resultados, aparentemente, contradizem a visão de que a dieta e hábitos 
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de actividade física da população escandinava têm um efeito protector contra a 

obesidade. 

Nos países do sul da Europa o cenário mantém-se igual. Em Espanha os dados 

apontam claramente no sentido do aumento da prevalência do excesso de peso e 

obesidade nos últimos anos, afectando principalmente os indivíduos com menos 

habilitações académicas (Gutiérrez-Fisac, Banegas, Artalejo & Regidor, 2000). 

Em Portugal, Marques-Vidal & Dias (2005) procuraram avaliar a tendência do 

excesso de peso e da obesidade da população em 1995/6 e 1998/9. Para tal utilizaram 

uma amostra de 38238 indivíduos em 1995/6 e 38243 em 1998/9. Após análise dos 

dados observaram que em ambos os sexos o índice de massa corporal aumentou 

ligeiramente entre os dois períodos de tempo. Nos homens a prevalência do excesso de 

peso aumentou de 39.9% para 42.5% e a da obesidade de 10.3% para 11.5%; nas 

mulheres aumentou de 32.2% para 33.3% e de 12.7% para 14.7%. À semelhança do que 

se verifica em outros estudos (Gutiérrez-Fisac et al., 2000; Kain et al., 2003; Keinan-

Boker et al., 2005), o nível de escolaridade apareceu como um factor determinante, os 

indivíduos com menos instrução escolar, principalmente as mulheres, apresentam 

valores mais elevados. 

Ainda em Portugal, mas analisando o cenário entre os mais jovens, Padez et al. 

(2004) avaliaram a prevalência da obesidade das crianças portuguesas com uma amostra 

de 4511 alunos com idades entre os 7 e os 9 anos, e documentaram a tendência do 

índice de massa corporal entre 1972 e 2002. Verificaram que 20.3% tinham excesso de 

peso e 11.3% eram classificadas como obesas. Comparando os resultados obtidos com 

outros estudos realizados em Portugal, os autores constataram que o índice de massa 

corporal das crianças portuguesas aumentou entre 1972 e 2002, tendo sido verificado 

um rápido aumento do peso entre 1992 e 2002. A divulgação destes dados torna-se 

necessária para que se estabeleça um alerta real sobre a dimensão desse problema. 

Este poderia ser um problema que afectasse fundamentalmente os países ricos da 

sociedade ocidental, no entanto, essa tendência tem sido observada noutros pontos do 

globo. A América Latina está a experimentar diferentes estados epidemiológicos e 

nutricionais transitórios, os países mais pobres apresentam um duplo fardo, o excesso de 

peso e concomitantemente a subnutrição, sendo frequente encontrar-se na mesma 

família membros sub nutridos e outros com excesso de peso. A prevalência da 
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obesidade nas crianças pré-escolares é ainda baixa, mas aumenta na idade escolar (Kain 

et al., 2003). 

No Brasil, país em franco desenvolvimento, mas ainda não pertencente aos mais 

desenvolvidos, estudos feitos em diferentes partes do território mostram resultados 

diferentes, que talvez possam ser explicados pela diversidade cultural e as assimetrias 

socio-económicas existentes, mas com o mesmo significado, ou seja, há uma evidência 

clara da prevalência do excesso de peso e da obesidade entre os mais jovens (Campos, 

Leite & Almeida, 2007; Fernandes et al., 2007). 

Sem dúvida, o excesso de peso e a obesidade tornaram-se um problema de saúde 

pública devido ao seu longo alcance em termos geográficos. Os dados mostram que as 

estratégias de saúde pública para travar a prevalência da obesidade têm sido 

insuficientes e que muito mais esforço é necessário para influenciarem as crianças 

(Bendixen et al., 2004).  

A explicação mais provável para a disseminação desse problema de saúde é a 

mudança significativa que ocorreu no estilo de vida, da maior dependência do 

automóvel em detrimento da actividade física à maior disponibilidade de alimentos 

processados com elevado teor de gordura. Não obstante, para o combate dessa epidemia 

a prática das actividades físicas e desportivas tem um papel importante (Welk & Blair, 

2000; Wilfley & Brownell, 1994). O estilo de vida activa tem sido apontado como a 

principal forma de tratamento da obesidade, que, segundo as previsões para 2025, 

afectará 50% da população dos países desenvolvidos. 

À semelhança das doenças cardiovasculares, coronárias, cancro, diabetes e 

outras doenças crónicas, o investimento na sua prevenção é vital. Neste âmbito foi 

criada em Portugal a “Plataforma Contra a Obesidade”, algo semelhante ao que tem 

acontecido noutros países. Nos Estados Unidos da América o congresso autorizou o 

Centers for Disease Control and Prevention a estabelecer um programa de nutrição e 

actividade física para prevenir e combater essa e outras doenças crónicas (Yee et al., 

2006). Isso começa a demonstrar a dimensão real da preocupação que o poder político 

manifesta perante este problema, pois as suas consequências são conhecidas.  

A nível económico, o custo directo da obesidade em Portugal há mais de 10 anos 

atrás, no ano de 1996, foi estimado em 231 milhões de euros, correspondendo a 268,5 

milhões em 1999. Esse valor correspondeu a 3,5% dos gastos totais com os cuidados de 
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saúde, percentagem superior à de muitos outros países onde foram realizados estudos 

semelhantes (Pereira & Mateus, 2000; Pereira, Mateus & Amaral, 1999), com excepção 

dos Estados Unidos da América (Anderson et al., 2005). Estes resultados mostram que a 

obesidade acarreta consideráveis perdas económicas para o país. A implementação de 

estratégias que prevenissem ou reduzissem a incidência e prevalência de obesidade 

poderiam minimizar significativamente esses custos, e poderiam também gerar ganhos 

de produtividade na força laboral. 

Na verdade, a obesidade é um problema com possível solução, existindo 

disponíveis no mercado várias formas de tratamento. Para além dos vários tratamentos 

existentes, a actividade física é provavelmente o mais acessível e aquele que menos 

custos apresenta, havendo evidências científicas da sua efectividade, pois muitos 

estudos, realizados em vários países, têm demonstrado a sua utilidade e eficácia como 

ferramenta útil na prevenção e combate à obesidade (Epstein & Goldfield, 1999; Welk 

& Blair, 2000; Wilfley & Brownell, 1994). 

Com uma amostra de 2623 indivíduos, com idades entre os 20 e os 49 anos, 

Tremblay et al. (1990) examinaram se aqueles que participavam em actividades físicas 

vigorosas, durante os momentos de lazer, eram caracterizados pela redução da 

adiposidade. Os resultados mostraram uma relação positiva. Essa redução verificada, 

para além de ser devido ao dispêndio calórico ocorrido nos momentos de prática, 

também pode ser explicada pela taxa metabólica de repouso após à prática do exercício. 

No entanto, a maior descoberta do estudo foi que a gordura subcutânea era geralmente 

mais baixa nos indivíduos que praticavam actividades vigorosas regularmente. 

Os estudos sobre os efeitos da actividade física na prevenção da obesidade não 

são recentes. Numa revisão de 13 estudos publicados entre 1966 e 1998, para mostrar a 

utilidade do exercício físico como meio de tratamento do excesso de peso e obesidade 

em crianças e adolescentes, verificou-se que a sua combinação com a dieta aumenta 

negativamente o balanço energético e, teoricamente, é melhor no tratamento do que 

apenas uma dieta alimentar (Epstein & Goldfield, 1999). Os dados desta investigação 

sugerem que os exercícios de resistência podem prevenir ganhos adicionais de 

adiposidade nos adolescentes. 

A gestão calórica e a actividade física estão associadas à obesidade. Seguindo 

um grupo de 10769 jovens durante um ano, com idades entre os 9 e os 14 anos, Berkley 
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et al. (2000), registaram que para prevenir o aumento da gordura corporal ao longo do 

ano devem ser promovidas estratégias para reduzir o tempo passado em actividades de 

recreação inactivas, e a redução de ingestão calórica, uma vez que o estudo mostrou que 

os rapazes e raparigas que passavam mais tempo a ver televisão, vídeo e a jogar nos 

computadores, durante o ano, tiveram maior aumento do índice de massa corporal. 

Ficou evidenciado que na pré-adolescência e na adolescência, a ingestão calórica, a 

actividade física e as actividades de recreação inactivas estavam associadas à mudança 

na gordura corporal. 

Com jovens relativamente mais velhos, Gordon-Larsen et al. (2002) examinaram 

a associação entre a actividade física, inactividade e excesso de peso, com uma amostra 

representativa dos adolescentes com excesso de peso (12759 estudantes) de diversos 

grupos étnicos. Verificaram que a prevalência do excesso de peso e inactividade física 

era elevada entre os adolescentes e que os dados eram consistentes com outros estudos 

que mostram uma associação entre o excesso de peso e o tempo passado a ver televisão 

(Eisenmann, Bartee & Wang, 2002; Tucker, 1990). Os resultados indicaram que se 

fossem reduzidos os momentos de inactividade física e se houve um aumento dos níveis 

de actividade física moderada a vigorosa, provavelmente isso resultaria numa redução 

do grupo de adolescentes com excesso de peso. Estes resultados mostram uma 

associação significativa entre a actividade física moderada a vigorosa e excesso de peso. 

Num estudo interessante, Frank et al. (2004) avaliaram a relação entre o local de 

residência, o meio de transporte utilizado, o índice de massa corporal e a obesidade. 

Para tal seleccionaram 10878 sujeitos de acordo com os seguintes critérios: rendimento 

familiar, agregado familiar e densidade da área de residência (número de casas por 

km2). Da análise dos dados concluíram que o tempo passado nos carros, a conduzir ou 

como passageiro, estava positivamente associado com o aumento da probabilidade da 

obesidade e que 60 minutos diários traduz-se num acréscimo de 6% para um sujeito de 

tornar obeso. Por outro lado, a distância percorrida a caminhar estava associada à 

redução da probabilidade de um sujeito se tornar obeso, traduzindo-se, cada quilómetro 

percorrido, numa redução de 4.8% de tendência de diminuição do peso. Apesar de 

nenhuma relação de casualidade poder ser estabelecida, os resultados suportam a 

evidência de que existe uma ligação entre a arquitectura urbana, os níveis de actividade 

física e a obesidade. Este estudo realça a importância que o simples acto de caminhar, 
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utilização de um meio de transporte activo acessível a quase toda a população, tem para 

a prevenção e redução da obesidade. 

Apesar da obesidade ser um problema de saúde pública com solução possível, a 

sua prevenção é mais fácil do que a correcção (Shephard, 2005), por este motivo os 

especialistas na área da saúde devem informar e encorajar os cidadãos para que façam 

uma ingestão calórica apropriada e que pratiquem regularmente actividades físicas e 

desportivas. 

22..11..55..  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  

A rápida expansão da literatura sobre o exercício e saúde sempre incluiu a saúde 

psicológica e psicossocial. No entanto, a investigação psicológica neste domínio é ainda 

pouco clara e não foi estabelecido uma relação causa-efeito entre a actividade física e a 

saúde mental (Cruz, Machado & Mota, 1996). Apesar da complexidade na relação entre 

a actividade física e os benefícios psicológicos, com base nos estudos já realizados 

pode-se concluir que a actividade física está associada à promoção do bem-estar 

psicológico (Calfas & Taylor, 1994; Kull, 2002). 

Numa meta-análise, Petruzello, Landers, Hatfield, Kubitz & Salazar (1991) 

analisaram 104 estudos baseados numa amostra total de 3000 indivíduos, para avaliar o 

efeito da actividade física nos estados de ansiedade. Os resultados evidenciaram que a 

actividade física teve um efeito positivo na sua redução. Os autores concluíram que a 

actividade física é benéfica, mas para que os efeitos sejam efectivos a duração das 

sessões deverá ser igual ou superior a 21 minutos. 

Posteriormente, Calfas & Taylor (1994) analisaram estudos realizados com 

indivíduos entre os 11 e os 21 anos de idade, procurando identificar em que medida a 

actividade física influenciava as variáveis psicológicas, incluindo a depressão, 

ansiedade, stress, auto-estima, auto-conceito, hostilidade, fúria, capacidades intelectuais 

e desordens psiquiátricas. Verificaram que a participação estava associada a um 

aumento da auto-estima e do auto-conceito. De uma maneira geral os estudos 

evidenciaram que a actividade física é benéfica para os jovens a nível psicológico e não 

reportaram qualquer efeito negativo. Não obstante, os autores concluíram que pouco se 
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sabe ainda sobre a quantidade de actividade física necessária para produzir benefícios 

psicológicos. 

Num estudo realizado com uma amostra feminina constituída por 1200 estónias, 

com idades entre os 18 e os 45 anos, Kull (2002) procurou avaliar a relação entre o 

tempo de lazer activo e o estado de saúde, depressão e saúde mental. Para tal, avaliou os 

níveis de prática de actividade física, separando-as em três grupos, e utilizou dois 

questionários para avaliar o estado de saúde mental. Relativamente às percepções, 

constataram que as mulheres mais activas percepcionam ter um melhor estado de saúde 

do que inactivas, tendo-se registado diferenças significativas. Da análise dos dados 

referentes ao estado de saúde mental, as mulheres activas apresentaram menos 

problemas psicológicos e referiram ter menos ocorrência de depressão do que as 

inactivas, em ambos os casos as diferenças tiveram significado estatístico. O facto das 

mulheres activas terem demonstrado ter um melhor estado de saúde, parece permitir-

lhes terem melhor empatia com os familiares e amigos e lidarem mais facilmente com 

situações graves. Para além disso, tinham melhor e maior capacidade de recuperação 

quando estavam doentes e menor necessidade de descansar. Os resultados deste estudo 

mostram que os níveis de actividade física estão associados à saúde mental das 

mulheres estónias. Não se verificaram diferenças significativas entre as que eram 

moderada e vigorosamente activas, o que sugere que uma reduzida quantidade de 

actividade física está positivamente relacionada com a saúde mental. 

Em relação às crianças, as evidências favorecem as hipóteses de que a actividade 

física pode afectar positivamente o estado psicológico (Calfas & Taylor, 1994; Cruz et 

al., 1996), demonstrando que a sua prática regular é um comportamento de saúde. 

A literatura contemporânea nesta área suporta com evidências a relação entre 

exercício e a saúde psicossocial (Biddle, 1995). Apesar das limitações metodológicas 

que os estudos apresentam, pode ser concluído que a actividade física tem benefícios no 

tratamento da ansiedade, depressão, humor e auto-estima. 

22..11..66..  MMOORRTTAALLIIDDAADDEE  EE  LLOONNGGEEVVIIDDAADDEE  

Admitindo-se que um dos mais importantes benefícios da prática de actividade 

física prende-se com a redução do risco de morte, por doenças específicas ou por todas 
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as causas, será plausível pensar-se que, então, há uma associação intrínseca com o 

aumento da longevidade. Sobre esta matéria os investigadores não têm uma posição 

consensual, uma vez que ainda não foram efectivamente demonstrados os mecanismos 

específicos que provocam o aumento da longevidade através da prática regular de 

actividades físicas e desportivas. Não obstante, não pode ser ignorado um conjunto de 

evidências que tem emanado de alguns estudos que parecem demonstrar uma relação 

entre a actividade física, mortalidade e longevidade. 

Em essência, os estudos têm procurado responder a seguinte questão – a prática 

regular de actividade física afecta a longevidade? Apesar dos estudos diferirem 

consideravelmente nas populações observadas e na metodologia utilizada, existem 

fundamentalmente dois desenhos de pesquisa que têm sido usados pelos investigadores. 

O mais utilizado procura examinar o efeito da actividade física ou da aptidão física no 

momento inicial da análise, o outro modelo examina a relação entre as mudanças nos 

hábitos de actividade física ou níveis de aptidão física e o risco de morte durante o 

período de observação. 

Ao reverem a investigação pertinente relacionada com a inactividade física, 

tabaco, antecedentes familiares, doenças cardiovasculares e mortalidade, Paffenbarger 

& Hyde (1988) para além de verificarem que a actividade física pode funcionar com um 

meio de prevenção primária contra as doenças coronárias, constataram também que o 

envolvimento nas actividades físicas contribui para o aumento da longevidade. Para 

estes autores a intensidade praticada tem que ser vigorosa para que os efeitos se 

manifestem. 

Porque a actividade física é susceptível de mudar outros comportamentos, um 

estilo de vida fisicamente activo está inversamente relacionado com o risco de morte 

prematura por todas as causas. Paffenbarger, et al. (1993) realizaram um estudo para 

determinar se mudanças nos hábitos de exercícios, e outras características pessoais, 

estavam associados a baixas taxas de morte por todas as causas. Registaram que a 

mudança de estilos de vida reduziu a taxa de morte, ficando provado que os sedentários 

tinham mais 25% de risco de morrerem. Apesar de terem observado este facto, os dados 

não provam a relação causa-efeito entre a adopção de um estilo de vida activo e a 

diminuição da taxa de morte. Resultados semelhantes foram encontrados também por 

Blair et al. (1995), quando procuraram avaliar a relação entre as mudanças da aptidão 
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física e o risco de mortalidade nos homens. Estes autores examinaram duas vezes um 

grupo de 9777 indivíduos e concluíram que maior taxa de morte foi encontrada entre os 

homens que não tinham boa aptidão física nos dois momentos de avaliação. No entanto, 

os homens que não apresentaram uma boa aptidão física no primeiro momento de 

avaliação, mas melhoram no segundo, tiveram uma redução de 44% do risco de 

mortalidade, comparativamente com os que tiveram fraca avaliação nos dois momentos. 

Deste estudo duas importantes conclusões se podem tirar, a primeira é que a 

manutenção de uma boa aptidão física reduz a probabilidade de morte por todas as 

causas e por doenças cardiovasculares; a segunda, que provavelmente mais alento vem 

trazer aos inactivos, é que a mudança do estado de aptidão física, independentemente da 

idade, permite também o usufruto da redução do risco de morte.  

Ainda que com características um pouco diferentes, Stofan, Dipietro, Davis, 

Kohl III & Blair (1998), num estudo em que procuraram descrever os padrões de 

actividade física que estão associados aos diferentes níveis de aptidão cardiorespiratória 

em homens e mulheres, chegaram às mesmas conclusões de Blair et al. (1995). Da 

análise dos dados que obtiveram, com uma amostra de 17416 sujeitos, verificaram que 

os que tinham melhor aptidão física reportaram praticar duas ou mais actividades do que 

aqueles com baixa ou moderada aptidão. Observaram ainda que os que elevaram o nível 

de aptidão respiratória ao longo dos últimos 5 anos reduziram 52% o risco de 

mortalidade por doenças cardiovasculares e 44% por todas as causas. 

O estudo de Stofan et al. (1998) corrobora o de Blair et al. (1998) e juntos 

suportam que um estilo de vida sedentário é o factor que mais contribui para a 

mortalidade precoce. Apesar da hereditariedade ter um papel determinante no risco de 

morte, esse risco também é fortemente influenciado por mudanças comportamentais e 

melhoria da aptidão física. 

Com uma amostra de 472 adultos nascidos entre 1900 e 1920, Bijnen et al. 

(1999) investigaram o efeito dos padrões da actividade física no risco de mortalidade. 

Registaram que 23% de todas as causas de morte podiam ser atribuídas a um estilo de 

vida sedentário ao longo dos anos de investigação (de 1995 a 1999). Não querendo 

menosprezar a actividade física passada, os dados evidenciam que os níveis recentes são 

mais importantes para o risco de mortalidade do que os do passado. Isso sugere que os 
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benefícios efectivos da actividade física não são perenes, adoptar um estilo de vida 

sedentário está associado ao aumento do risco de mortalidade. 

Dois conhecidos investigadores nesta área de estudo, associaram a intensidade 

da actividade física à longevidade, utilizando uma amostra de 13485 adultos, e 

concluíram que a taxa de mortalidade decresce com o aumento do dispêndio energético, 

ou seja, os dados indicaram que um maior dispêndio energético estava associado ao 

aumento da longevidade (Lee & Paffenbarger, 2000). Para estes autores, de acordo com 

o estudo, existe uma associação clara entre a longevidade e a actividade física vigorosa. 

Recomendam que a actividade física moderada deve ser incentivada para aqueles que 

não praticam qualquer actividade, no entanto, para os praticantes deve ser estimulado a 

prática com intensidade vigorosa. 

Numa revisão da literatura para examinar a associação entre a actividade física e 

todas as causas de morte em mulheres, ficou evidente, nos 38 estudos analisados, que as 

mais activas viveram mais tempo do que as menos activas (Oguma et al., 2002). Na 

maior parte dos estudos a diferença reportada foi de 20% na taxa de morte entre as mais 

e as menos activas, sendo estatisticamente significativos os resultados.  

Apesar de vários autores recomendarem a prática de actividade física a uma 

intensidade vigorosa (Lee & Paffenbarger, 2000; Lee et al., 2000; Yu, Yarnell, 

Sweetnam, & Murray, 2003) para o combate e prevenção de algumas doenças e 

consequente redução da mortalidade e aumento da longevidade, Wannamethee et al. 

(2000) e Haveman-Nies et al. (2002) consideram que actividades moderadas também 

produzem o mesmo efeito. Este é um dado importante porque permite estimular os 

sedentários a começarem a praticar. No entanto, o facto de existirem duas posições, 

tomadas com base em resultados de estudos científicos, mostra o caminho ainda a 

percorrer e a necessidade de mais estudos para se precisar com propriedade a 

quantidade e os níveis de actividade física necessários para a prevenção da mortalidade 

e aumento da longevidade. 

Considerando que a prevalência da inactividade física é alta entre homens e 

mulheres (Armstrong et al., 2000; Brownson, Boehmer & Luke, 2005; Martinez-

Gonzalez et al., 2001), os resultados dos estudos sugerem que, hipoteticamente, se 

houvesse uma mudança no estilo de vida por parte da população sedentária os dados 

estatísticos referentes à mortalidade sofreriam alterações. Não obstante, como já foi 
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mencionado anteriormente, apesar do crescente corpo de evidências os dados ainda não 

explicam a relação de causalidade entre a adopção de um estilo de vida activo e a 

diminuição da taxa de morte e aumento da longevidade, os mecanismos específicos 

pelos quais a actividade física reduz a taxa de mortalidade ainda não estão bem 

elucidados (Myers, Prakash, Froelicher, Partington & Atwood, 2002; Shepard & Baldy, 

1999). 

22..22..  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AA  PPRRÁÁTTIICCAA  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  

É consensual a noção de que a prática regular de actividade física é um 

comportamento importante para a promoção de um estilo de vida saudável. Vários 

estudos demonstram, de forma evidente, que a inactividade e níveis baixos de aptidão 

física contribuem de forma significativa para a generalidade das doenças crónicas 

dominantes. Deste modo, a promoção da actividade física passou a ser o centro 

nevrálgico dos programas contemporâneos de saúde pública. No entanto, para se 

comunicar o significado da prática regular de actividade física é importante indicar o 

tipo e a quantidade necessária para promover a saúde. Essa necessidade levanta algumas 

questões enunciadas por Pate (1995) – existe uma quantidade óptima de actividade 

física que deve ser recomendada? Existe um mínimo de actividade física que pode ser 

endossada? 

Para responder a estas questões é necessário o estudo da relação dose-resposta 

entre a actividade física e a saúde. Esta relação descreve os benefícios na saúde 

associados a vários níveis de actividade física (Pate, 1995). Dose pode ser definida 

como a energia dispendida na prática da actividade física e a resposta é a reacção do 

organismo, fisiológica ou psicológica, a essa mesma actividade. 

 O interesse científico por este tema começou há cinco décadas, quando o 

American College of Sports Medicine tomou uma posição sobre a matéria e a tornou 

pública. Desde esta data vários investigadores e instituições têm estudado 

afincadamente a relação entre actividade física, aptidão física e saúde e, por vezes, 

manifestam publicamente as suas conclusões sob a forma de recomendações. Nos 

parágrafos seguintes serão apresentadas, cronologicamente, as posições de algumas 

instituições e autores. 
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O conjunto de evidências sobre os benefícios do exercício na prevenção de 

vários problemas de saúde, conduziu a American Heart Association a endereçar uma 

mensagem aos profissionais de saúde, pais, escolas e à comunidade estado-unidense, 

manifestando que todas as pessoas deveriam participar em programas de actividade 

física (Fletcher et al., 1992). Uma panóplia de actividades físicas foi recomendada, 

salientando-se a caminhada activa. Relativamente à intensidade, foi preconizado que 

deveria ser superior a 50% da capacidade do praticante, com uma frequência de pelo 

menos 3-4 vezes por semana com a duração de 30 a 60 minutos. Nesta mensagem, para 

além da prática recomendada, foi realçado a importância do conhecimento, para que os 

diversos agentes possam, devidamente, encorajar os mais jovens. 

Com o objectivo de estabelecerem níveis apropriados de actividade física para os 

jovens, Corbin, Pangrazi & Welk (1994) determinaram que acumular 60 minutos diários 

é um óptimo padrão. O enfoque destes autores recai sobre as crianças, consideram que a 

infância é um excelente período de aprendizagem de novas habilidade que podem ser 

praticadas futuramente e porque a actividade física ajuda a controlar os níveis de 

obesidade. 

Dirigindo-se ao mesmo público-alvo, Sallis e Patrick (1994) consideram que 

todas as crianças deveriam ser fisicamente activas diariamente. Desta recomendação 

saíram duas importantes orientações. A primeira afirma que os adolescentes devem 

praticar uma variedade de actividades físicas como parte normal do seu estilo de vida, 

devendo essas actividades ser agradáveis e envolver vários grupos musculares; a 

segunda relaciona-se com a intensidade e duração, os adolescentes devem praticar 3 ou 

mais sessões semanais durante pelo menos 20 minutos com intensidade moderada a 

vigorosa. O gasto energético que se pretende com esse volume está fundamentalmente 

relacionado com a redução do risco de obesidade e melhoria da aptidão 

cardiorespiratória. Para estes autores, a promoção da actividade física deve ser 

considerada parte da rotina da prevenção da saúde. 

Provavelmente o maior desenvolvimento nas recomendações para a prática da 

actividade física foi o documento publicado em 1995, com as posições do Center for 

Disease Control and Prevention e American College of Sports Medicine (Pate et al., 

1995). Este documento foi baseado num largo volume de dados provenientes de estudos 

epidemiológicos que mostram padrões consistentes de uma relação inversa entre a 
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actividade física e o risco de doença. Os autores declararam que todos os adultos 

deveriam acumular pelo menos 30 minutos de actividade física a uma intensidade 

moderada, preferencialmente todos os dias da semana. Esta recomendação enfatiza os 

benefícios da prática a uma intensidade moderada e apresenta um aspecto inovador que 

se relaciona com o acumulo da actividade física ao longo do dia. Para os indivíduos que 

não praticam uma actividade física com a intensidade preconizada, por opção ou 

limitação, está contemplado que devem fazê-lo mais vezes e durante mais tempo. Ao 

contrário de outras recomendações, Pate et al. (1995), sem descurar a componente da 

aptidão física, focalizam mais o estado de saúde dos praticantes. Esta recomendação, 

implicitamente, considera que o exercício é semelhante a outros agentes terapêuticos 

com características de dose-resposta e representa, até ao momento, o novo paradigma. 

Em 1996, o USDHHS (1996) declarou que todos os indivíduos com mais de 2 

anos devem acumular pelo menos 30 minutos de actividade física com intensidade 

moderada a vigorosa, preferencialmente todos os dias. Esta recomendação foi baseada 

num elevado número de estudos e em outras recomendações existentes na altura, 

principalmente na do Center for Disease Control and Prevention e American College of 

Sports Medicine.  

Procurando delinear os fundamentos da implementação da actividade física na 

prevenção das doenças cardiovasculares, Fletcher (1997) determinou que caminhar é a 

melhor opção e deve anteceder a realização de outros exercícios. Recomenda que os 

principais grupos musculares devem ser exercitados 3-4 vezes por semana durante 20 a 

30 minutos. Esta é uma simples declaração que visa principalmente a prevenção de uma 

doença específica. 

A British Cardiac Society, British Hyperlipidaemia Association, British 

Hypertension Society (1998), com o objectivo de prevenir o risco de doenças 

coronárias, elaboraram algumas recomendações para a prática médica. Estas são 

directrizes orientadoras e não apresentam objectividade na determinação do volume e 

intensidade da actividade física necessária, apenas referem que a prática de exercícios 

aeróbios deve aumentar. Estas instituições reconhecem que para os pacientes em que o 

risco de doença coronária não pode ser reduzido com uma intervenção farmacológica, 

um estilo de vida activo oferece a melhor forma de prevenção. 
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Outro grupo de especialistas procurou estabelecer recomendações para os mais 

jovens (Cavill, Biddle & Sallis, 2001). Após uma reunião de consenso concluíram que a 

actividade física nos jovens é benéfica para o bem-estar psicológico, desenvolvimento 

moral e social, tratamento do excesso de peso e obesidade e contra o risco de doenças 

crónicas. Das recomendações derivadas desde grupo de especialistas houve uma 

subdivisão. A recomendação principal estabelece que todos os jovens devem praticar 

actividade física com uma intensidade moderada pelo menos durante uma hora por dia, 

os jovens pouco activos devem começar com 30 minutos, aumentando paulatinamente o 

tempo de prática. A recomendação subsidiária refere que pelo menos duas vezes por 

semana algumas das actividades praticadas devem ajudar a melhorar e manter a força 

muscular, flexibilidade e saúde dos ossos. Na perspectiva da saúde, as razões principais 

que devem levar os jovens a serem fisicamente activos são a melhoria da aptidão física, 

saúde, bem-estar e crescimento saudável; desenvolvimento e manutenção de um estilo 

de vida activo e saudável, que deve perdurar até a idade adulta e; redução do risco de 

doenças crónicas no adulto. Embora o texto seja dirigido a todos os jovens, foram 

identificados alguns grupos prioritários que, à luz da investigação, apresentam maior 

risco de se tornarem inactivos, raparigas com idades entre os 12-18 anos, adolescentes 

mais velhos, jovens com baixo estatuto socioeconómico, grupos étnicos minoritários, 

jovens com problemas físicos e mentais e outros clinicamente condicionados. 

Num artigo de revisão da literatura, um grupo de especialistas procurou rever os 

efeitos da actividade física na saúde e nos comportamentos e desenvolver 

recomendações para a prática dos jovens (Strong et al., 2005). Os artigos analisados 

relacionavam a actividade física com vários tipos de doença, o que permitiu a 

elaboração de recomendações mais específicas. Os resultados dos estudos sugerem que 

uma grande quantidade de actividade física vigorosa pode ter um efeito benéfico na 

adiposidade em jovens com peso normal. Para os hipertensos, recomenda-se a prática de 

actividades com uma intensidade próxima dos 80% da frequência cardíaca máxima, 

com a duração de 30 minutos, durante pelo menos 3 dias por semana. Apesar da 

determinação da quantidade necessária de actividade para algumas doenças específicas, 

na generalidade foi recomendada a prática de actividade física diariamente, perfazendo 

um total acumulado de pelo menos 60 minutos. Para que a actividade física não tenha 

um efeito contraproducente, os jovens inactivos devem aumentar gradualmente o tempo 
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de prática até atingirem o mínimo recomendado. Uma vez que a escola é um local onde 

todos os jovens se encontram, os autores afirmam que devem ter Educação Física de 

qualidade diariamente desde o jardim-de-infância até ao final do ensino secundário. 

O American Heart Association suporta as recomendações de Pate et al. (1995), 

mas recentemente juntou um painel de especialistas com o propósito de actualizar e 

clarificar as recomendações existentes relativamente ao tipo e quantidade de actividade 

física necessária para manter ou melhorar a saúde dos adultos (Haskell et al., 2007). Os 

investigadores recomendam que para promover e manter a saúde é necessário a prática 

de exercícios aeróbios durante pelo menos 30 minutos, a uma intensidade moderada, 5 

dias por semana, ou actividades vigorosas com a duração mínima de 20 minutos em 3 

dias da semana. A combinação de actividades com os dois níveis de intensidade deve 

ser estimulada entre os praticantes para o cumprimento das recomendações. 

Adicionalmente, todos os adultos devem praticar actividades que contribuam para 

melhorar ou manter a força e resistência muscular pelo menos duas vezes por semana. 

Estes autores consideram que por causa da relação dose-resposta entre a actividade 

física e saúde, os indivíduos que pretendam obter ganhos adicionais na aptidão física, 

redução do peso e do risco de doenças crónicas, poderão consegui-lo se excederem na 

prática a quantidade de actividade física recomendada.  

O quadro seguinte apresenta resumidamente as recomendações apresentadas nos 

parágrafos anteriores, salientando os aspectos mais importantes e as principais linhas 

orientadoras. 

 

Quadro 1 – Recomendações para a prática de actividades físicas e desportivas 

Autor Objectivo Intensidade Frequência Duração Alvo 

Fletcher et al., 1992 Saúde geral 50% da capacidade 3-4/semana 30-60 min Jovens 

Corbin et al., 1994 Saúde geral Moderada a vigorosa Diariamente 60 min Jovens 

Sallis & Patrick, 1994 Saúde geral Moderada a vigorosa Diariamente 30 min Jovens 

Pate et al., 1995 Saúde geral Moderada Diariamente 30 min Adultos 

USDHHS, 1996 Saúde geral Moderada Diariamente 30 min Todos 

Fletcher, 1997 Doenças cardiovasculares Não especificado 3-4/semana 30-40 min Todos 

Cavill et al., 2001 Saúde geral Moderada Diariamente 60 min Jovens 

Strong et al., 2005 Saúde geral Moderada a vigorosa Diariamente 60 min Jovens 

Haskell et al., 2007 Saúde geral Moderada a vigorosa 3-5/semana 30 min Adultos 
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O anúncio destas recomendações demonstra que existem evidências suficientes 

que suportam o papel benéfico da actividade física na saúde. No entanto, alguns 

estudos, com enfoque específico em determinadas doenças não corroboram o predito 

nas recomendações. 

Para avaliar a intensidade relativa de actividade física e o risco de doenças 

coronária, com uma amostra de 7337 homens idosos, Lee et al. (2003) descobriram que 

a intensidade da actividade física era um forte preditor de uma baixa taxa de doença. A 

intensidade absoluta, declarada ser necessária para todos, não parece ser a apropriada 

para distinguir o risco de doença coronária. Este estudo mostra uma relação inversa 

entre a actividade física e o risco de doença mesmo para àqueles que não satisfazem as 

actuais recomendações para a prática de actividade física. Isso sugere que as 

recomendações necessitam de ser aprimoradas para que seja possível uma aplicação 

mais individualizada. No entanto, os resultados não negam as actuais recomendações, 

servem apenas para encorajar os indivíduos que não as conseguem satisfazer, por 

representarem níveis de intensidade superiores às suas potencialidades. 

Num estudo internacional, Andersen et al. (2006), examinaram a relação entre a 

actividade física e o agrupamento dos factores de risco de doenças cardiovasculares e, 

também, se existe uma relação dose-resposta com as recomendações para os mais 

jovens. Com uma amostra de 1732 sujeitos com idades entre os 9 e os 15 anos, 

descobriram, primeiramente, que havia uma associação negativa entre o agrupamento 

dos factores de risco e a actividade física. Posteriormente, verificaram que para prevenir 

o risco de agrupamento de doenças cardiovasculares os níveis de actividade física 

devem ser superiores aos recomendados internacionalmente – entre 30 a 60 minutos 

diários. De acordo com os resultados, as crianças devem praticar 90 minutos de 

actividade física diariamente. As diferenças encontradas entre as recomendações dos 

especialistas e as conclusões destes autores podem ser explicadas com o facto dos 

estudos analisados para a elaboração das recomendações se basearem, muitas vezes, em 

apenas um factor de risco. 

Mais recentemente, Buchheit, Platat, Oujaa & Simon (2007), num estudo sobre 

padrões e níveis de intensidade da actividade física, com uma amostra de adolescentes, 

concluíram que 30 minutos diários de actividade física a uma intensidade moderada e 

pelo menos uma hora por semana a uma intensidade vigorosa é necessário para se 
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observarem associações favoráveis com a frequência cardíaca. Os resultados deste 

estudo dão crédito às recomendações que afirmam que para melhorar a aptidão física e a 

saúde as actividades a uma intensidade moderada são suficientes, mas também suporta 

que a participação em actividades intensas podem induzir melhores benefícios nos 

jovens, corroborando com Sallis & Patrick (1994). 

Na verdade, a relação dose-resposta, o background científico das 

recomendações, está ainda longe de ser consensual entre os autores, mesmo havendo 

evidências que claramente mostram o papel da actividade física na saúde dos 

praticantes. Twisk (2001), numa revisão crítica às principais recomendações existentes, 

afirma que existem apenas evidencias marginais que comprovam que a actividade física 

é benéfica para a saúde das crianças e adolescentes, sendo corroborado por Hallal, 

Victoria, Azevedo & Wells (2006). Este autor considera que as recomendações 

enunciadas são altamente especulativas, desvalorizando, de certa forma, a sua 

importância e recomenda que devem ser realizados estudos experimentais nos quais 

existam grupos de crianças e adolescentes que pratiquem actividade física com 

intensidade, duração e volume diferentes, comparando-se posteriormente os resultados 

ao nível da saúde. 

Segundo Blair, LaMonte & Nichaman (2004), o problema que se coloca com as 

várias recomendações que têm surgido na literatura relaciona-se com a dificuldade de se 

afirmar precisamente a quantidade de actividade física necessária (dose) para o 

benefício da saúde na sua generalidade, ou para prevenção e tratamento de doenças 

específicas (resposta), muitas vezes originadas pelas diferenças metodológicas na 

recolha e interpretação dos dados provenientes dos estudos. Ao contrário de Twisk 

(2001), Blair et al. defendem as recomendações, principalmente as de Pate et al. (1995), 

afirmando que à sua observância estão associados benefícios ao nível da saúde. 

Desde modo, ao verificarmos as diferentes posições dos autores, constatamos 

que as recomendações constituem apenas um referencial para orientação da prescrição 

da actividade física, uma vez que carecem ainda de confirmação experimental. 
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22..33..  OOSS  EEFFEEIITTOOSS  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  NNAA  SSAAÚÚDDEE  DDOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS    

Os efeitos da actividade física na saúde dos adultos são bem conhecidos. As 

evidências demonstram que ser fisicamente activo contribui para a melhoria e 

tratamento da saúde e contra a prevenção de doenças (Bouchard & Shephard, 1994; 

Paffenbarger et al., 1994; USDHHS, 1996; Warburton et al., 2006; Wilfley & Brownell, 

1994). No entanto, nas crianças a relação entre actividade física e saúde não é tão clara e 

tem sido uma matéria de estudo que tem gerado algum debate no meio científico 

(Winsley & Armstrong, 2005). Com excepções de alguns casos, os mais jovens são por 

natureza saudáveis. Assim, e considerando que a maior parte dos problemas crónicos de 

saúde apenas surgem na idade adulta, tem sido difícil determinar os efeitos da 

actividade física na saúde dos mais jovens.  

Apesar da dificuldade que se verifica, existem alguns dados que não podem ser 

ignorados. O USDHHS (1996) reporta que os benefícios da actividade física não se 

limitam apenas aos adultos e que a prática regular na infância e adolescência contribui 

para o fortalecimento ósseo, muscular e das articulações; ajuda no controlo do peso e 

redução da gordura corporal; previne ou retarda o desenvolvimento da hipertensão e; 

reduz os sentimentos de depressão e ansiedade. 

Segundo Bailey & Martin (1994), a saúde óssea, para além de ser influenciada 

por factores genéticos e nutricionais, pode ser positivamente influenciada pela prática 

regular de actividade física, porque esta constitui um estímulo essencial para a estrutura 

óssea, tendo o potencial de aumentar o pico da sua massa nas crianças e adolescentes, 

dentro dos limites das influências genéticas, hormonais e nutricionais. 

Relativamente à obesidade Epstein & Goldfield (1999), a partir de uma meta-

análise que envolveu 13 estudos, procuraram rever a utilidade do exercício físico como 

meio de tratamento do excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes. Apesar 

de constatarem que existem poucos dados controlados sobre a actividade física no 

tratamento da obesidade infantil, os resultados indicaram que, a curto prazo, a dieta 

acompanhada de exercício físico foi mais eficaz no tratamento da obesidade infantil do 

que um programa baseado apenas na restrição calórica. Num outro estudo, mas desta 

vez longitudinal, 500 indivíduos foram seguidos por Kemper, Post, Twisk & Mechelen 

(1999) dos 13 aos 32 anos com o objectivo de investigar se existia uma relação entre o 
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desenvolvimento da massa gorda e o estilo de vida, relativamente à dieta e actividade 

física. Os investigadores observaram que elevados níveis de actividade física, em ambos 

os sexos, estavam associados a menos gordura corporal e que a promoção da actividade 

física habitual durante o período da adolescência parecia ser eficaz na prevenção da 

obesidade. Semelhantemente, também Yang, Telama, Viikari & Raitakari (2006) 

observaram que a actividade física praticada na juventude estava inversamente 

associada com o índice de massa corporal, em ambos os sexos. 

A nível psicológico, Calfas & Taylor (1994) referem que actividade física 

melhora a auto-estima, auto-conceito e sintomas de depressão e ansiedade nos 

adolescentes. Considerando o sentimento de bem-estar geral, Aranha & Teixeira (2007) 

concluíram que, apesar dos jovens de uma maneira geral manifestarem um sentimento 

de bem-estar, os mais activos fisicamente apresentaram melhores resultados. Sendo o 

estado de bem-estar um indicador de saúde mental, pode-se concluir que a actividade 

física contribui para um estado de saúde mental positivo. 

À semelhança do que acontece com as recomendações para a prática, 

possivelmente as fracas evidências que se encontram entre a actividade física e a saúde 

dos mais jovens pode ser explicada pelas limitações metodológicas na mensuração dos 

níveis de actividade física, subestimando a sua influência em termos de saúde. Contudo, 

mesmo não existindo fortes evidências, Cavill et al. (2001) defendem que o simples 

facto da actividade física contribuir para o controlo da obesidade e melhoria da saúde 

em termos psicológicos, justificam os esforços da sua promoção para que se 

desenvolvam hábitos de actividade física regular. Do mesmo modo, Winsley & 

Armstrong (2005) afirmam que apesar da saúde e aptidão física, como resultado da 

prática regular de actividade física, não ser observada nos jovens como acontece com os 

adultos, os resultados são favoráveis. 

22..44..  TTRRAACCKKIINNGG  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA    

Considerando que, de uma maneira geral, as crianças são saudáveis, uma das 

razões pela qual a promoção das actividades físicas tem recebido atenção entre os mais 

jovens é com base no pressuposto de que a sua prática pode ser transferida para a idade 

adulta. Esta ocorrência denominada de tracking é um termo genérico que pretende 
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descrever a estabilização da actividade física ao longo do tempo e a praticabilidade da 

avaliação dos níveis de actividade, através dos seus valores na vida adulta. A ideia 

subjacente a este tipo de investigação relaciona-se com a identificação dos indivíduos 

em risco e com as formas de intervenção adequadas para o aumento dos hábitos de 

prática dos adultos e a da redução de certos factores de risco. Neste sentido, o 

encorajamento para um estilo de vida activo na infância e adolescência, baseado neste 

pressuposto de tracking, funciona como uma estratégia preventiva de certos factores de 

risco que pode ser melhor sucedida se for iniciada o mais cedo possível. 

Para se verificar a estabilidade do comportamento, neste caso a prática das 

actividades físicas, têm que ser realizadas pelo menos duas observações com distância 

temporal, para posteriormente se observarem as suas correlações. O cenário ideal seria o 

seguimento de uma amostra de indivíduos desde a infância até a idade adulta avançada, 

não obstante, quanto maior o intervalo de tempo entre as observações iniciais e finais, 

maior é a probabilidade de outras variáveis interferirem, não permitindo uma clara 

interpretação dos resultados. 

Procurando estudar a relação entre a aptidão e a actividade física dos adultos 

com as medidas antropométricas, performance, actividade física e características 

demográficas dos jovens, Barnekow-Bergkvist, Hedberg, Janlert & Jansson (1998) 

examinaram 278 sujeitos aos 16 e aos 34 anos. Os resultados demonstraram que as 

características dos adolescentes explicaram 16% da actividade física dos adultos. 

Os dados do estudo Cardiovascular Risk in Young Finns, com jovens de ambos 

os sexos, permitiram a realização de alguns dos mais referenciados estudos sobre o 

tracking (Telama, Leskinen & Yang, 1996; Telama & Yang, 2000; Telama, Yang, 

Laakso & Viikari, 1997). Crianças, adolescentes e jovens, com idades de 3, 6, 9, 12, 15 

e 18 anos foram seguidas entre 1980 e 1992, em intervalos de 3 anos, até terem as 

idades de 15, 18, 21, 24, 27 e 30 anos, respectivamente. A actividade física foi 

determinada através de um questionário sobre as actividades de lazer e prática das 

actividades físicas e desportivas. Dos resultados dos vários estudos, a correlação 

verificada foi geralmente moderada. A correlação era alta ao final de 3 anos, mas 

diminuía com o aumento dos intervalos, existindo alguma variação entre os mesmos. 

Este estudo teve posteriormente um prolongamento e os sujeitos continuaram a 

ser seguidos até ao ano de 2001, tendo na altura 24, 27, 30, 33, 36 e 39 anos (Telama, 
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Yang, Hirvensalo & Raitakari, 2006; Telama et al, 2005). Os resultados permitiram 

verificar que elevados níveis de actividade física entre os 9 e os 18 anos, especialmente 

de forma contínua, predizem significativamente altos níveis de actividade física nos 

adultos. A importância das actividades organizadas e competitivas ficou patente ao 

observar-se que, em ambos os sexos, os sujeitos que participavam em actividades físicas 

e desportivas organizadas na juventude eram mais activos na idade adulta do que os que 

não participavam – os homens que em 1980 participaram em actividades competitivas 

tinham 13 vezes mais probabilidade de serem activos em 2001 do que os que não 

participavam e as mulheres mais 3 vezes. A descoberta deste facto veio corroborar o 

anteriormente constatado por Aarnio, Winter, Peltonen, Kujala & Kaprio (2002). Um 

dos aspectos importantes destes estudos foi o longo tempo de observação e o uso de 6 

grupos de sujeitos com diferentes idades, o que permitiu que o tracking fosse estudado 

através de diferentes fases da vida. Apesar da correlação ter sido baixa ou moderada, os 

dados mostram que a participação persistente durante 3 ou 6 anos predizem 

significativamente a actividade física do adulto, principalmente quando é feita de forma 

organizada e com carácter competitivo. Os autores consideram que é importante a 

promoção da actividade física em idade escolar, pois parece influenciar a actividade 

física do adulto e através disso a saúde pública em geral (Telama et al., 2005). 

Num outro estudo efectuado por De Bourdeaudhuij, Sallis & Vandelanotte 

(2002), numa população belga, concluiu-se que o tracking da actividade física era baixo 

a moderado, sendo elevado no sexo feminino. O tracking apresentado pelo sexo 

feminino sugere que as intervenções para a promoção da actividade física pode ter um 

efeito a longo prazo. 

A importância da prática das actividades físicas na adolescência foi também 

demonstrada por Tammelin, Näyhä, Hills & Järvelin (2003), ao seguirem 7794 sujeitos 

ao longo de 17 anos. Registaram que a participação frequente em actividades 

desportivas depois do tempo de aulas, na adolescência, estava associado a elevados 

níveis de actividade física na idade adulta. Nos rapazes, a participação em jogos com 

bola, desportos de resistência e combate, e nas raparigas a corrida, orientação, ciclismo, 

ginástica e equitação, estavam associados a elevados ou muito elevados níveis de 

actividade física na idade adulta. Para além das informações sobre o tipo de actividades 

que prevêem a participação futura, este estudo também oferece informações sobre a 
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frequência – a participação em actividades físicas e desportivas pelo menos uma vez por 

semana, nas raparigas, e pelo menos duas vezes nos rapazes, estava associado a 

elevados níveis de actividade física mais tarde. Sabendo do potencial que a prática de 

determinadas modalidades, por parte dos jovens, representa na actividade física do 

adulto, esta informação é um útil instrumento de orientação para os pais e profissionais 

de educação. 

Com adultos, Kirjonen et al. (2006) utilizaram uma amostra de 902 sujeitos para 

examinarem a estabilidade da actividade física voluntária e no local de trabalho. 

Avaliaram a actividade física 5, 10 e 28 anos depois do início do estudo e os resultados 

mostraram que a estabilidade da actividade física decresceu rapidamente nos primeiros 

10 anos, atingindo uma certa estabilidade nos anos seguintes. Os níveis de actividade 

física no início predisseram moderadamente a sua continuação no futuro. 

Dos resultados dos estudos apresentados existe um claro suporte às hipóteses 

expressas no modelo conceptual de Blair et al. (1989) sobre a influência do exercício 

dos mais jovens na saúde e actividade física do adulto. Isso vem atestar a importância 

do incentivo e promoção da actividade física entre os mais novos. 

Apesar de alguns estudos apresentarem um tracking moderado da actividade 

física, outros existem em que a correlação verificada é baixa. No Canadá, Fortier, 

Katzmarzyk, Malina & Bouchard (2001) examinaram a estabilidade da actividade física 

e da aptidão músculo-esquelética de 951 homens e 958 mulheres com idades entre os 11 

e os 69 anos durante 7 anos. Os valores da correlação obtidos foram de 0.17 a 0.30, o 

que, segundo Malina (2001a, 2001b), é considerado baixo. Estes resultados indicaram 

que os níveis de actividade física não são muito estáveis, ao contrário dos indicadores 

da aptidão músculo-esquelética que permaneceram moderadamente estáveis durante os 

7 anos. 

Também Matton et al. (2006) reconheceram a instabilidade da actividade física 

ao estudarem o tracking da actividade física de raparigas adolescentes com 14-18 anos 

até a idade de 37-41 anos. Constataram que durante os 23 anos de observação os dados 

antropométricos e a aptidão física demonstraram maiores níveis de estabilidade do que a 

actividade física. Estes resultados mostram a baixa estabilidade da actividade física 

quando comparada com outras variáveis estudadas. 
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Para tal existem três possíveis explicações. Primeiro, a actividade física é um 

comportamento, enquanto que a aptidão músculo-esquelética é uma característica 

pessoal, assim, é razoável assumir que a actividade física demonstra maior plasticidade 

ao longo do tempo. Segundo, os indicadores da aptidão músculo-esquelética são 

influenciados por factores genéticos e são potencialmente menos modificáveis do que a 

actividade física. Baseados nesta descoberta, as intervenções com o objectivo de 

aumentar os níveis de actividade física devem ser dirigidos a todas as idades. Por 

último, existe a possibilidade de erros na avaliação da actividade física (Fortier et al., 

2001; Matton et al., 2006). 

Na interpretação dos estudos de tracking alguns aspectos não podem ser 

ignorados para melhor compreensão da variação dos resultados, os jovens entre os 9 e 

os 15 anos estão numa fase de rápido crescimento e maturação sexual, associado a 

mudanças nos comportamentos e interesses, incluindo o interesse pelas actividades 

físicas e desportivas e a transição entre o ensino básico e secundário. Por outro lado, 

jovens adultos com 18-24 anos estão na transição entre o mundo académico e o 

mercado de trabalho. Os dados disponíveis são geralmente consistentes em mostrarem 

um tracking baixo a moderado da actividade física durante a infância e adolescência até 

a juventude e idade adulta. Contudo, apesar desses níveis de correlações os resultados 

são significativos. Esses níveis podem ser explicados pela variedade de métodos para 

avaliar a actividade física (Malina, 2001a, 2001b) e pela interpretação que os sujeitos 

têm do mesmo instrumento em diferentes alturas da vida. 

Parece ser possível admitir que a prática de actividade física deve ser 

incentivada na infância e adolescência, devido ao potencial de influência que representa 

no adulto, e consequentes resultados na saúde pública. 

33..  PPRRÁÁTTIICCAA  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  EE  DDEESSPPOORRTTIIVVAA  

Analisando a prática das actividades físicas e desportivas da perspectiva da 

saúde, sabendo a sua importância efectiva e potencial, importa investigar se os 

indivíduos, principalmente os mais jovens, estão a ter uma prática suficiente para que os 

benefícios se manifestem no presente e no futuro. Assim sendo, deve-se, inicialmente, 

analisar de que forma tem sido avaliação e qual a validade dos métodos utilizados. 
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33..11..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  

A actividade física é um comportamento complexo (Caspersen et al., 1985), 

englobando todos os aspectos do movimento corporal, atribuindo-se um significado 

diferente em função do contexto em que é manifestado. 

A avaliação acurada de um comportamento tão complexo reveste-se de alguma 

dificuldade. A avaliação da actividade física é um processo utilizado para descrever, 

classificar e estudar os hábitos de actividade física das populações e monitorizar as suas 

alterações ao longo do tempo. Na literatura podemos encontrar uma grande diversidade 

de metodologias para avaliar este comportamento. Os métodos são normalmente 

classificados de directos e indirectos e determinam o gasto energético, tipo, padrões 

humanos de movimentos e as respostas fisiológicas do movimento humano. Os métodos 

mais comummente utilizados são água duplamente marcada (doubly labelled water), 

sensores de movimento (acelerómetros e pedómetros), monitorização da frequência 

cardíaca, observação do comportamento, entrevistas e questionários. Essa diversidade é, 

pelo menos em parte, justificada pelo vasto conjunto de dimensões que o fenómeno 

apresenta e pelas relações que cada uma delas estabelece com diferentes aspectos da 

saúde. 

A avaliação dos níveis da actividade física dos mais jovens é complexa e a 

validade e confiança dos instrumentos de medida carecem ainda de consistência (Kohl 

III, Fulton & Caspersen, 2000). Existem dificuldades com todos os métodos, não 

havendo nenhum completamente satisfatório para todos os propósitos. 

O método da água duplamente marcada é o mais preciso para avaliar o dispêndio 

energético. Esta técnica não requer supervisão constante e permite que os sujeitos em 

estudo mantenham o estilo de vida normal. A técnica é precisa na avaliação do gasto 

energético, mas não é exequível numa amostra de grandes dimensões por causa dos 

custos e transtornos que acarreta, incluindo as múltiplas recolhas de urina e as visitas 

regulares ao laboratório. Talvez a principal limitação desta técnica seja o facto de 

apenas providenciar informações sobre o gasto energético, não permitindo a análise do 

tipo e padrões de actividade física (Kohl III et al., 2000; Sirard & Pate, 2001). 

Nas últimas décadas muitos investigadores têm procurado avaliar a utilidade dos 

sensores de movimento, nomeadamente os acelerómetros e pedómetros, com o intuito 
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de trazer objectividade e precisão às medições (Dencker et al., 2006; Trost, Pate, 

Freedson, Sallis & Taylor, 2000; Tudor-Locke, Ainsworth, Thompson & Matthews, 

2002). Estes instrumentos medem a aceleração corporal e estimam o dispêndio 

energético associado ao movimento. Os pedómetros quantificam apenas o movimento e 

os acelerómetros medem simultaneamente a quantidade, intensidade e direcção. Estes 

dois aparelhos apresentam uma forte correlação positiva (Tudor-Locke et al., 2002) e os 

estudos mostram a sua importância para a avaliação acurada da actividade física (Kohl 

III et al., 2000). Relativamente aos acelerómetros, Trost et al. (1998) encontraram uma 

relação significativa entre a quantificação da actividade e a calorimetria indirecta em 

crianças dos 10 aos 14 anos de idade, durante um percurso realizado a passo e em 

corrida. Dencker et al. (2006) consideram que a utilização destes aparelhos trouxeram 

uma melhoria na avaliação da actividade física, porque os métodos indirectos, 

vulgarmente utilizados, tendem a sobrestimar as actividades vigorosas e subestimar as 

moderadas nas crianças. 

Estes aparelhos oferecem a vantagem de poderem ser utilizados em estudos com 

amostras de grandes dimensões, por terem um preço relativamente acessível e um 

tamanho reduzido (Kohl III et al., 2000; Sirard & Pate, 2001). O micro processamento e 

os avanços tecnológicos tornaram-nos uma opção viável para a avaliação da actividade 

física. Por estas razões, tornaram-se métodos populares e têm sido utilizados em várias 

pesquisas (Bagley, Salmon & Crawford, 2006; Cooper, Page, Foster & Qahwaji; 2003; 

Mota, Santos, Guerra, Ribeiro & Duarte, 2002; Raustorp, Mattson, Svensson & Stahle, 

2006; Vincent, Pangrazi, Raustorp, Tomson &. Cuddihy, 2003). 

Apesar da exequibilidade apresentada pelos sensores de movimento, alguns 

cuidados devem ser tidos na observação dos dados provenientes dos estudos com 

recurso a este método devido às suas limitações – os acelerómetros são reactivos, o que 

significa que as crianças podem alterar os seus hábitos de prática; em actividades como 

a natação e desportos de combate os aparelhos não podem ser utilizados; enquanto se 

anda de bicicleta, actividade muito praticada pelos mais jovens, os sensores não 

contabilizam qualquer acção por envolver um movimento vertical e; ainda há o risco de 

esquecimento de colocar o aparelho (Riddoch et al., 2004). 

A monitorização da frequência cardíaca é provavelmente um dos métodos mais 

utilizados, capaz de ser empregue com crianças, adolescentes, jovens e adultos 
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(Stratton, 1996). Este método não avalia directamente a actividade física, estabelece 

uma relação linear entre o consumo de oxigénio e os batimentos cardíacos, permitindo 

uma estimativa do gasto energético total. Vários estudos têm sido realizados para atestar 

a sua validade e confiança na avaliação do gasto energético total ao longo do dia e em 

contextos específicos de prática das actividades físicas e desportivas. Strath et al. (2000) 

examinaram a relação entre a frequência cardíaca e o consumo de oxigénio durante a 

realização de actividades físicas com intensidade moderada num laboratório. Ao mesmo 

tempo procuraram validar a estimativa do consumo energético total através da 

frequência cardíaca, ajustando à idade e ao nível de aptidão física. A correlação 

observada foi positiva e os investigadores concluíram que este método permite 

quantificar com rigor a actividade física individual. 

Sendo a água duplamente marcada o método mais preciso, Livingstone et al. 

(1992) compararam-no com a frequência cardíaca e registaram que a monitorização da 

frequência cardíaca é válida para estimar o dispêndio energético total e os níveis de 

actividade física. Ceesay et al. (1989), Ekelund, Yngve & Sjöström (1999) e Treuth, 

Adolph & Butte (1998), comparando ainda com outros métodos, também observaram 

que é adequado para aplicação em estudos de diferentes áreas, incluindo os 

epidemiológicos. 

Este método tornou-se popular entre os professores de Educação Física, sendo 

utilizado em muitos estudos cuja amostra é constituída por alunos (Armstrong, 

Welsman & Kirby, 2000; Fairclough & Stratton, 2005a; Fairclough & Stratton, 2006c; 

Stratton, 1997). São normalmente usados dois modelos para se interpretar os resultados 

da monitorização nas aulas de Educação Física (Stratton, 1996). Primeiro, a intensidade 

total da aula é reportada através do uso de valores médios e, segundo, os dados são 

interpretados em relação ao tempo da aula, ou percentagens do tempo, em zonas 

previamente definidas. Armstrong et al. (2000), para a interpretação da intensidade, 

estabeleceram os limiares de 140 e 160 batimentos por minuto, sendo que abaixo dos 

140 é leve, entre os 140 e os 160 é moderada e acima dos 160 é elevada.  

Recentemente tem havido melhorias significativas na tecnologia disponível para 

a avaliação da frequência cardíaca, podendo ser feita em intervalos de 5 segundos e os 

instrumentos utilizados são facilmente transportáveis. Apesar de tudo, existem algumas 

limitações que não permitem a análise precisa da intensidade da actividade física 



ESTADO DA ARTE 

49 

durante um longo período de tempo, pois o ritmo cardíaco pode ser influenciado por 

factores alheios à actividade, tais como a temperatura, stress emocional, desidratação, 

humidade, estado de humor, entre outros. 

A observação é outra forma directa de avaliação da actividade física. Com este 

método reduz-se a inferência na interpretação e é possível avaliar outras dimensões do 

comportamento, nomeadamente o tipo de actividade, o envolvimento físico e as 

interacções sociais. É um método utilizado frequentemente com crianças e adolescentes 

em idade escolar para avaliar a quantidade e qualidade da actividade física na disciplina 

de Educação Física (Fairclough & Stratton, 2006b; McKenzie, Sallis & Nader, 1991; 

McKenzie, LaMaster, Sallis & Marshall, 1999; Rowe, Schuldheisz & Mars, 1997). Este 

método apresenta algumas desvantagens na sua aplicabilidade. Para a sua utilização é 

necessário a presença do investigador durante o tempo efectivo em que o 

comportamento se manifesta, o que por vezes se torna uma operação morosa, e há a 

possibilidade de erro no acto de registo. 

A utilização de auto relatos tem sido a forma mais frequente para avaliar os 

níveis de actividade física. Esta metodologia requer a resposta a um questionário ou a 

uma entrevista, na qual os indivíduos são solicitados a relembrarem as actividades 

praticadas no passado ou no presente. Em estudos epidemiológicos, onde as amostras 

são constituídas por um elevado número de sujeitos, os questionários são vulgarmente 

utilizados por serem de fácil administração e menos onerosos, comparativamente com 

os métodos que permitem uma medição objectiva. 

Por ser um método indirecto, os questionários carecem de validação através de 

correlações com outras medidas objectivas. Allor & Pivarnik (2001) determinaram a 

consistência e a validade do Physical Activity Recall (PAR), comparando com outros 

métodos de avaliação directa. Apesar do questionário subestimar 12% da actividade 

física, concluíram que a monitorização da frequência cardíaca e o PAR são 

extremamente estáveis.  

Num estudo internacional, com dados provenientes de 12 países, em que se 

pretendia verificar a confiança e validade do International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), através da comparação com a utilização de acelerómetros, os 

autores registaram que o coeficiente de validade (0.67) inter métodos mostra uma 

concordância razoável (Craig et al., 2003). Comparando a actividade física moderada a 
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vigorosa reportada pelo Behavior Risk Factor Surveillance System e medida por 

monitores de frequência cardíaca, Strath, Bassett, Ham & Swartz (2003) não 

encontraram diferenças significativas no tempo de prática das actividades físicas e 

verificaram 80% de concordância entre os dois sistemas de avaliação. Estes valores 

confirmam o referido anteriormente por Sirard & Pate (2001), quando verificaram que 

os estudos mostravam 73.4 a 86.3% de concordância entre os métodos directos e 

indirectos. Isso significa que os questionários são válidos instrumentos de pesquisa, 

fáceis de aplicar e económicos, para estudos de carácter epidemiológico onde as 

amostras atingem grandes dimensões (Allor & Pivarnik, 2001). A Organização Mundial 

de Saúde, a Pan American Health Organization, o projecto WHO Mega Country e a 

União Europeia têm desenvolvido projectos de monitorização da saúde com base na 

aplicação do IPAQ (Craig et al., 2003). 

Não obstante a sua utilidade, este método, tal como todos os demais, apresenta 

algumas limitações. Os questionários tendem a subestimar o tempo despendido em 

actividades realizadas em algumas posições e sobrestimam esforços com intensidade 

moderada a vigorosa (Guedes, Lopes & Guedes, 2005). Estudos mostram que os 

indivíduos têm dificuldades em reportarem a intensidade e duração das actividades não 

organizadas (Booth, Okely, Chey & Bauman, 2002; Strath et al., 2003) e os mais jovens 

não conseguem recordar com precisão as actividades realizadas no passado. Por estas 

razões, a sua aplicação não é recomendável com sujeitos com menos de 10 anos (Kohl 

III et al., 2000). 

Os avanços tecnológicos são inegáveis, mas a avaliação da actividade física 

continua a ser um desafio para os investigadores, principalmente nos estudos em idades 

pediátricas, dadas as características da actividade física das crianças. Para a escolha do 

método a utilizar, existem factores que podem condicionar a selecção da técnica de 

medida apropriada – o tamanho e as características demográficas da amostra, a 

aplicabilidade em termos de custos, o tempo necessário para a administração, a 

aceitação por parte dos indivíduos sujeitos a estudo, a fiabilidade e validade do 

instrumento. 
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33..22..  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  EE  DDEESSPPOORRTTIIVVAA  

A busca de evidências científicas tem motivado os investigadores a estudarem os 

padrões de actividade física das crianças, adolescentes e jovens. Estes estudos têm 

servido para se definirem as recomendações para a prática e, logicamente, para 

averiguarem se os mais jovens apresentam níveis de actividade física capazes de 

influenciarem o estado de saúde presente e futuro. 

Como até ao momento não existe ainda nenhum método capaz de calcular todas 

as componentes da actividade física, nem uma unidade de medida comum aos diferentes 

métodos, isso origina, por vezes, alguma confusão e controvérsia na análise dos 

resultados. Apesar das diferenças metodológicas utilizadas, os resultados emergentes 

dos estudos são motivos de preocupação para os investigadores, porque parecem 

demonstrar que a maior parte dos jovens não participa suficientemente em actividades 

físicas e desportivas, para que possam usufruir dos seus benefícios ao nível do estado de 

saúde. 

Nos Estados Unidos da América os estudos demonstram que as crianças, 

adolescentes e jovens em idade escolar apresentam baixos níveis de actividade física e 

que esses níveis tendem a decrescer com o aumento da idade, sendo mais acentuado no 

sexo feminino e em alguns grupos étnicos. Para avaliar a actividade física de crianças e 

adolescentes entre os 9 e os 13 anos, Duke et al. (2003) entrevistaram telefonicamente 

3120 sujeitos e registaram que apenas 38.5% participavam em actividades organizadas. 

Por outro lado, 77.4% referiu participar em actividades não organizadas. Considerando 

o escalão etário da amostra e as dificuldades que os sujeitos têm em reportar com 

exactidão as actividades físicas não organizadas, estes dados devem ser interpretados 

com algumas reservas. 

No Brasil, num estudo local para aferir os níveis de actividade física dos alunos 

do ensino público de um município do Rio de Janeiro, 85% dos rapazes e 94% das 

raparigas foram considerados sedentários (Silva & Malina, 2000). Surpreendentemente, 

os adolescentes referiram ser mais activos ao fim-de-semana do que durante a semana, 

mesmo tendo a disciplina de Educação Física. Num outro estudo com características 

semelhantes, mas desta feita noutro estado, registou-se que 54% dos rapazes e 35% das 

raparigas eram considerados activos ou moderadamente activos (Guedes, Guedes, 
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Barbosa & Oliveira, 2001). Hallal, Bertoldi, Gonçalves & Victoria (2006), com uma 

amostra de 4451 adolescentes com 10-12 anos de idade, noutra localidade de outro 

estado, verificaram também uma elevada taxa de sedentarismo (58.2%) entre os mais 

jovens e apenas 13.6% referiu participar nas actividades extracurriculares e 15.8% em 

actividades físicas e desportivas fora da escola. Apesar dos resultados dos três estudos 

serem diferentes, verificou-se que a prevalência do sedentarismo é elevada. Estes 

autores consideram que, na adolescência, estratégias de combate são necessárias porque 

a inactividade física representa um factor de risco na idade adulta. 

Estudos mostram que na Austrália cerca de 15% da população não pratica 

qualquer actividade física e que esse comportamento sedentário aumenta de 6% na faixa 

etária dos 18-29 anos para 18% acima dos 45 anos (Armstrong et al., 2000; Bauman, 

Bellew, Vita, Brown & Owen, 2002). Tendo como referências as recomendações 

consagradas por Cavill et al. (2001), Telford et al. (2005) concluíram que 96% a 99% 

dos mais jovens eram moderados a vigorosamente activos, acumulando diariamente 

pelo menos 120 minutos de actividade física. Estes dados sugerem que as crianças 

australianas parecem ser mais activas do que as de outras partes do mundo. 

Do continente asiático tivemos acesso a dados sobre a Singapura. Lee & Trost 

(2006), com recurso a questionários, documentaram o nível de actividade física e 

comportamentos sedentários de uma amostra representativa de estudantes singapurenses 

do ensino secundário. Uma grande percentagem era insuficientemente activa, 37% 

reportou não obedecer à recomendação de praticar actividade física pelo menos 60 

minutos diariamente. Adicionalmente, os adolescentes referiram que utilizavam 

equipamentos electrónicos mais de 3 horas por dia. Nos anos finais do secundário, 

verificou-se uma descida acentuada dos níveis de actividade física. Isso pode ser devido 

ao facto da sociedade singapurense atribuir uma forte ênfase ao sucesso académico, 

resultando numa pressão para que os alunos se dediquem afincadamente nos estudos, 

preterindo a prática recreativa e desportiva. 

Com a excepção da Singapura, os países analisados anteriormente são 

geograficamente extensos, por isso há uma dificuldade acrescida na generalização os 

resultados, no entanto, nenhum apresenta tão grande diversidade cultural como a que 

existe no continente europeu, apesar da pequena dimensão da maior parte dos países. 

Assim sendo, torna-se difícil definir os padrões de actividade física dos europeus na sua 
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generalidade, sendo os investigadores obrigados a utilizarem o critério do valor médio, 

mascarando muitas vezes a verdade dos resultados. Para não incorrermos neste risco, 

inicialmente serão apresentados resultados de alguns países europeus e posteriormente 

os de estudos internacionais. 

Para examinar o envolvimento dos adolescentes em actividades fora da escola, 

Williams (1988) inqueriu 921 alunos de 5 escolas secundárias do Reino Unido. Do total 

da amostra, 52% afirmou participar em actividades físicas e desportivas, dessa 

percentagem, 26% referiu fazê-lo mais do que uma vez por semana. Neste estudo ficou 

patente uma relação entre a participação desportiva na escola e a extra-escolar, porque 

os fisicamente activos na escola também o eram fora da escola.  

Utilizando o método de observação, Sleap & Warbuton (1992) estudaram o 

comportamento de 56 crianças e adolescentes em meio escolar. Da análise dos dados, 

surpreendentemente, verificaram que nos intervalos (48.6% da parte da manhã e 56.4% 

da parte da tarde) os sujeitos praticaram mais actividades a uma intensidade moderada a 

vigorosa do que nas aulas de Educação Física (35.4%). Menos de metade da amostra 

(46%) foi observada a praticar 10 minutos seguidos de actividade, isso levou os autores 

a concluírem que as crianças sentem-se atraídas pela inactividade física e essa atracção 

se acentua com o aumento da idade. Armstrong et al. (2000), com adolescentes com 11-

13 anos, ao verificarem que a grande maioria nunca permaneceu 20 minutos em 

actividades vigorosas, chegaram às mesmas conclusões. 

Essa atracção pela inactividade física também foi observada por Hussey, 

Gormley & Bell (2001) ao verificaram que o tempo médio que crianças irlandesas 

reportaram estar envolvidas em actividades vigorosas foi de 15 minutos por dia. Os 

resultados desta investigação devem ser interpretados com algumas reservas, porque a 

amostra era constituída por crianças com 7-9 anos e os dados foram recolhidos através 

de questionário (Guedes et al., 2005; Kohl III et al., 2000). 

Em Espanha, num estudo realizado por Cantera-Garde & Devís-Devís (2000) 

com adolescentes e jovens dos 12 aos 18 anos, a actividade física foi classificada em 5 

níveis de intensidade – muito ligeira, ligeira, moderada, intensa e muito intensa. De um 

modo geral, 57.2% foram classificados como activos ou moderadamente activos e 

42.8% inactivos ou muito inactivos. As actividades com intensidade ligeira e muito 

ligeira eram as preferidas dos sujeitos. 
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Relativamente aos países escandinavos, Aarnio et al. (2002) verificaram que 

77% dos rapazes e 78,6% das raparigas finlandesas com 16 anos praticavam actividade 

física pelo menos uma vez por semana. Este estudo corrobora o anteriormente realizado 

no mesmo país por Telama & Yang (2000). Com recurso ao uso de acelerómetros 

Dencker et al. (2006) monitorizaram 248 crianças suecas ao longo de 4 dias 

consecutivos com a intenção de medir a actividade física. O estudo revelou que todas as 

crianças, independentemente da disciplina de Educação Física, cumpriam as 

recomendações para a prática de actividade física, apresentando um gasto energético 

superior a 3 MET durante 60 minutos, e 92% dos rapazes e 86% das raparigas tiveram 

um gasto superior a 6 MET durante 20 minutos diários. Os resultados deste estudo são 

deveras interessantes, contudo, a amostra não era representativa da população juvenil 

sueca e não houve um acompanhamento desses jovens para se verificar o grau de 

estabilidade desses valores. 

Em Andorra, Piéron (2002) realizou um estudo sobre os estilos de vida dos 

adolescentes dos 14 aos 17 anos. Constatou que 60% estava envolvida com a prática de 

actividade física extra-escolar. A diferença entre rapazes e raparigas era de 

aproximadamente 25%. 

Num estudo realizado sobre os hábitos desportivos dos portugueses, com uma 

amostra representativa da população com idades compreendidas entre os 15 e os 74 

anos, Marivoet (2001) observou que apenas 23% referiu praticar actividade física 

regularmente. Dos restantes, 4% afirmou estar a procura de algo para praticar e 73% não 

praticavam nenhuma actividade física e nem apresentavam nenhuma disposição face à 

procura desportiva. Dos dados apresentados é visível que o sedentarismo parece ser um 

estilo de vida comum da maioria dos portugueses. 

No Relatório Português do Estudo Health Behavior in School Aged Children de 

2002 (Matos et al., 2003) verificou-se que 36.8% dos jovens responderam que 

praticavam actividades físicas e desportivas 4 a 7 dias por semana, 46.1% entre 1 a 3 

dias e 17.1% apenas uma vez por mês. 

Em outros estudos realizados com jovens portugueses, os dados mostram que as 

actividades praticadas pela maioria podem ser classificados de sedentárias, verificando-

se que 42.2% participa em actividades físicas não organizadas e 41% em actividades 

organizadas (Esculcas & Mota, 2005). As actividades mais apontadas foram ouvir 
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música (94.3%), fazer os trabalhos de casa (92.2%), ver televisão (90.6%) e conversar 

com os amigos (90.1%). Destas, apenas a que se refere à realização dos trabalhos de 

casa apresenta uma tendência de abandono com a idade, isso sugere que muito 

provavelmente os hábitos desportivos não irão beneficiar com a estabilidade dos 

comportamentos sedentários. 

Num outro estudo com a aplicação do mesmo instrumento de pesquisa, Santos, 

Gomes, Ribeiro & Mota (2005) encontraram valores semelhantes para a prática 

desportiva organizada, mas diferentes para a prática não organizada. Isso vem dar 

consistência aos resultados e mostrar a dificuldade que os indivíduos têm em reportar as 

actividades sem enquadramento. A prática de actividades físicas não organizadas tende 

a decrescer com a idade, mas o mesmo não se verifica com as organizadas. Pode-se 

então concluir que com o aumento da idade as actividades estruturadas tornam-se 

relativamente mais importantes para a participação desportiva de ambos os sexos 

(Esculcas & Mota, 2005; Mota & Esculcas, 2002). 

Em estudos internacionais realizados na Europa, é claramente visível que os 

indivíduos dos países do norte são mais activos do que os do sul (European Comission, 

2004; Martinez-Gonzalez et al., 2001; WHO, 2002a). Comparando os valores referentes 

a Portugal com a média da União Europeia, apenas 8% dos portugueses se exercitam 3 

ou mais vezes por semana, menos de metade (17%) da média geral (European 

Comission, 2004). Estes valores díspares foram encontrados em todos os escalões 

etários (European Comission, 2004; Martinez-Gonzalez et al., 2001; WHO, 2002a). 

Os diferentes métodos de avaliação da actividade física e o gasto energético não 

permitem comparar objectivamente os resultados entre os estudos. No entanto, na sua 

maioria, os resultados evidenciam que uma grande percentagem de crianças e 

adolescentes são inactivos. Isso significa que um número elevado de adolescentes e 

jovens não estão a beneficiar do potencial que a actividade física representa para a saúde 

no presente e no futuro. Há uma clara diferença entre os adolescentes e jovens 

australianos e do norte da Europa em relação aos americanos e do sul da Europa. 

Ao examinar a contribuição da participação em desportos organizados, 

relativamente ao gasto energético diário, em adolescentes com 12-14 anos, Katzmarzyk 

& Malina (1998) também notaram a importância da participação desportiva organizada 

ao verificarem que os sujeitos despendiam significativamente mais energia diária do que 
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os não participantes em actividades com essa natureza. Deste estudo sobressaiu uma 

outra conclusão interessante, dado que os estudantes tinham pouco tempo livre durante 

o período lectivo, os que participavam em actividades organizadas passavam 

significativamente menos tempo a ver televisão para participarem nas actividades em 

que estavam envolvidos, isso mostra a substituição de um comportamento sedentário 

por um comportamento activo. Os programas para promoverem a participação em 

desportos organizados para os adolescentes devem ser merecedores de investimentos 

para a saúde e bem-estar presente e futuro. 

No que se refere ao carácter competitivo das actividades e a consistência da 

participação dos jovens, os resultados dos estudos são contraditórios. Se por um lado 

alguns estudos apontam a vantagem da competição (Aarnio et al., 2002; Telama et al., 

2006), mostrando que permite prever a participação futura, outros mostram que a taxa 

de desistência é superior entre os indivíduos que participam em actividades 

competitivas (Vanreusel et al., 1997; Williams, 1988). Perante a ausência de dados 

conclusivos, consideramos que não se poderá afirmar peremptoriamente que as 

experiências nos desportos competitivos na juventude militam contra a participação 

desportiva na idade adulta, porque se são contraproducentes para a participação de 

alguns, são, ao mesmo tempo, o móbil para o envolvimento de outros. 

 A variação sazonal das actividades de lazer dos mais jovens foi também motivo 

de estudo e, embora sejam poucos os estudos que se debruçam sobre este fenómeno, 

alguns dados devem ser considerados. Independentemente da altura do ano, os mais 

jovens sentem-se atraídos por actividades de lazer passivas, em detrimento da prática de 

actividades físicas e desportivas (Ficher et al., 2005; Santos et al., 2005). Os resultados 

destes estudos mostram que as estações do ano podem influenciar o nível de actividade 

física, bem como a escolhas das actividades de lazer entre os adolescentes. No entanto, 

apenas as raparigas eram significativamente mais activas durante os meses do verão. 

Estes resultados sugerem a importância de intervir, no sentido de favorecer a prática de 

actividade física das raparigas, através de programas de actividade física organizada e 

de acesso aos locais de lazer, principalmente durante os meses de Outono e Inverno. 

A distribuição sazonal na ocupação dos tempos livres dos adolescentes 

portugueses já tinha sido descrita anteriormente por Matos et al. (2003). Neste estudo, 

com recurso a um questionário, foi referido que, independentemente da estação do ano, 
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as actividades praticadas pelos adolescentes são essencialmente sedentárias, apesar da 

participação desportiva ser diferente no Verão e no Inverno. 

Há uma dependência directa dos mais jovens em relação aos pais, o que significa 

que muitas vezes as oportunidades que têm para se exercitarem estão mais relacionadas 

com a disponibilidade dos mais velhos do que com a vontade dos mais jovens. Hoefer et 

al. (2001) procuraram analisar a associação entre o transporte providenciado pelos pais 

e a actividade física geral dos filhos, com uma amostra de 1678 adolescentes e os 

respectivos pais. Os resultados demonstraram que o transporte providenciado pelos pais 

e o uso das infra-estruturas locais estava associado com a participação total dos 

adolescentes em diferentes jogos de equipa. 

Ainda relacionado com os condicionamentos do deslocamento, Cohen et al. 

(2006) investigaram a relação entre a localização da escola e a actividade física das 

raparigas do 6º ano de escolaridade. Para tal, avaliaram a actividade física de 1554 

raparigas com recurso a acelerómetros, verificando que as que viviam mais longe da 

escola demoravam mais tempo em deslocações e tinham menos tempo para se 

exercitarem fisicamente. O mais preocupante destes resultados é que essas raparigas não 

compensaram essa falta de oportunidades de se exercitarem, chegando a ter menos 165 

minutos de actividade com intensidade moderada a vigorosa do que as que residiam nas 

imediações da escola. Os autores sugerem que as famílias que procuram promover um 

estilo de vida activo nos seus filhos devem considerar seriamente a escolha da escola, 

porque uma escola próxima permite o recurso ao transporte activo e, logicamente, mais 

oportunidades para a exercitação. 

O tempo livre tem sido assumido como potencialmente importante do ponto de 

vista da promoção da saúde e da qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens. 

Embora os efeitos das actividades activas sejam comummente assumidos como 

benéficos, a escolha dos mais jovens nem sempre recai na participação em actividades 

físicas e desportivas. Os rapazes são, visivelmente, mais activos do que as raparigas. A 

quantidade de jovens classificados como sedentários aumenta claramente durante a 

adolescência. A consideração destes factos na sua globalidade é preocupante, porque do 

ponto de vista científico o valor da actividade física para a saúde é inquestionável. Por 

esta razão, os mais jovens deveriam usufruir dos benefícios que lhe são inerentes, 

através de uma maior participação. 
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33..33..  DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS  DDAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFÍÍSSIICCAASS  

Muito embora seja inquestionável a importância que assume a realidade dos 

dados epidemiológicos e os efeitos da actividade física na saúde, esta informação não 

permite, por si só, perspectivar as mudanças no sentido da melhoria da saúde. Dos 

estudos sobre a participação dos mais jovens em actividades físicas e desportivas, são 

salientados alguns factores que, com maior ou menor grau, determinam o nível ou 

intenção de participar. Esses factores são designados de determinantes e podem ser 

definidas como factores causais que afectam a participação (Bauman, Sallis, 

Dzewaltowski & Owen, 2002; Matos, Carvalhosa & Diniz, 2002). 

Ao rever as inter relações entre a actividade física e a saúde, Biddle, Gorely & 

Stensel (2004) identificaram as seguintes determinantes – sexo, idade, percepção de 

competência, intenção para a prática, participação anterior, participação na comunidade, 

participação do irmão, suporte dos pais, oportunidades para se exercitar e procura de 

tendências. A variação destes factores são acompanhadas sistematicamente por 

variações nos comportamentos de prática. 

Ao sumariar o estado do conhecimento e identificar as determinantes para a 

prática da actividade física, Sallis et al. (1992) classificaram as determinantes em 

factores biológicos, psicológicos, sociais e do envolvimento. Na revisão do estado da 

arte que será apresentada seguiremos essa classificação. 

33..33..11..  FFAACCTTOORREESS  BBIIOOLLÓÓGGIICCOOSS  

O sexo e a idade representam importantes preditores na distinção das actividades 

sociais, especialmente a partir da adolescência, sendo a actividade física um bom 

exemplo disso (Biddle et al., 2004). Sallis, Prochaska & Taylor (2000), a partir de uma 

meta-análise que realizaram com diversos estudos sobre as determinantes da actividade 

física em crianças e adolescentes, verificaram que os rapazes eram mais activos do que 

as raparigas e que a actividade física diminuía drasticamente com a idade. 

Na esmagadora maioria dos estudos é claramente observado que os rapazes são 

fisicamente mais activos do que as raparigas, sendo esta sentença um refrão sistemático 

que se repete amiudadamente (Biddle et al., 2004; Matos, Simões, Canha & Fonseca, 
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2000a; Sallis et al., 2000; Seabra et al., 2008). Este é um fenómeno comum em todos os 

países e parece ser também um denominador comum em sujeitos de diferentes etnias 

(Marshall et al., 2007). As diferenças entre os sexos podem ser explicadas 

sociologicamente, os rapazes são mais encorajados a praticar actividade física, têm mais 

oportunidades fora da escola e revelam experiências de actividade física mais positivas 

do que as raparigas. As raparigas são encorajadas a outro tipo de actividades que estão 

mais relacionadas com o papel social que irão desempenhar na idade adulta (Mota & 

Sallis, 2002). Embora alterações profundas no papel social da mulher têm ocorrido nas 

últimas décadas, tendo como consequência o aumento da sua participação nas 

actividades físicas e desportivas, ainda assim os níveis de participação estão longe de se 

assemelharem (Mota & Sallis, 2002). 

Relativamente à idade, muitos estudos têm demonstrado que o seu aumento 

corresponde à diminuição da participação nas actividades físicas e desportivas (Aarnio 

et al., 2002; Armstrong & Welsman, 2006; Guedes, Guedes, Barbosa & Oliveira, 2001; 

Sallis, 2000; Telama & Yang, 2000), sendo já um fenómeno aceite e conhecido, no 

entanto não é bem compreendido, pois não se conhecem ainda os mecanismos que o 

desencadeiam.  

Procurando sintetizar as descobertas sobre as idades em que se verifica o 

declínio, Sallis (2000), a partir da análise de vários estudos, conclui que a idade entre os 

13 e os 18 anos é de risco, sendo posteriormente corroborado por Aarnio et al. (2002), 

Guedes et al. (2001) e Telama & Yang (2000). Tal como nos seres humanos, o mesmo 

comportamento foi observado nos animais, levando o autor a supor que o declínio 

talvez tenha origem biológica.  

A consistência dos dados do estudo de Riddoch et al. (2004), considerado o 

primeiro a medir objectivamente a actividade física de uma amostra representativa de 

crianças europeias, corrobora as descobertas de Sallis (2000). Estes autores verificaram 

que as crianças de 9 anos eram consideravelmente mais activas do que os adolescentes 

de 15 anos, apresentando valores semelhantes em todos os países, e que virtualmente as 

de 9 anos praticavam uma quantidade de actividade física igual ou superior à 

recomendada, enquanto apenas uma baixa percentagem o fazia aos 15 anos. Assim 

sendo, provavelmente, a actividade física habitual das crianças é mais determinada 
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biologicamente e não tanto por factores do envolvimento ou de outra natureza. A ser 

verdade, é passível afirmar-se que a tendência do declínio é algo que sempre existiu. 

Face ao declínio evidente que ocorre na adolescência, as actividades organizadas 

parecem oferecer garantia de maior estabilidade. Aarnio et al. (2002) ao observarem o 

declínio constante de adolescentes com 16, 17 e 18 anos, notaram também que os 

indivíduos que apresentavam maior estabilidade na participação eram os que estavam 

envolvidos em actividades organizadas. Estes dados são reforçados pelas descobertas de 

Telama et al. (2006), em que os sujeitos que participaram em actividades físicas e 

desportivas organizadas na juventude eram mais activos na idade adulta do que os que 

não participavam. 

Do ponto de vista da saúde pública, os adolescentes são uma população alvo 

privilegiada para intervenções que valorizem a actividade física nos tempos livres, 

principalmente as raparigas. Deve existir uma atenção constante para tentar inverter a 

tendência do declínio que normalmente se verifica. 

33..33..22..  FFAACCTTOORREESS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS  

Uma variedade de factores psicológicos têm sido estudados para se perceber de que 

forma influenciam a actividade física dos adolescentes e jovens. Essas variáveis têm 

sido definidas de diferentes formas pelos investigadores e todas são avaliadas 

imprecisamente por auto-relato (Sallis et al., 1992). Devido a impossibilidade de se 

avaliarem essas variáveis em crianças, os estudos neste domínio têm sido conduzidos 

entre os adolescentes e jovens. Como determinantes psicológicas serão consideradas as 

percepções (competência, saúde e imagem corporal) e a motivação e orientação dos 

objectivos para a prática. 

 

PPEERRCCEEPPÇÇÕÕEESS  

Os estudos sobre as percepções e comportamentos relacionados com o desporto 

são baseados em teorias cognitivas (Nicholls, 1984). Estas teorias sustentam que as 

diferenças individuais, de natureza cognitiva, influenciam os padrões de motivações dos 

comportamentos e a interpretação dos resultados. 
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A percepção de competência tem suscitado interesse pelo facto desta avaliação 

ter um papel fundamental nos comportamentos dos jovens. Nos últimos anos os 

resultados da investigação tem demonstrado que a percepção de competência está 

relacionada e pode predizer o empenho, a motivação e o comportamento dos sujeitos 

em actividades académicas (Phillips, 1984) e físicas e desportivas (Carreiro da Costa, 

Pereira, Diniz & Piéron, 1997; Piéron, 2002; Villaverde, Valeiro & Piéron, 2001). 

Num estudo sobre a motivação, percepção de competência e o empenhamento 

motor nas aulas de Educação Física, com uma amostra de 53 alunos de ambos os sexos, 

com idade média de 15.5 anos, Carreiro da Costa et al. (1997) verificam que existe uma 

relação positiva entre estes factores. Os alunos mais motivados apresentaram valores de 

percepção de competência acima da média. Nas aulas de Educação Física o 

empenhamento motor destes mesmos alunos também foi superior. Este estudo revelou 

ainda um dado interessante ao verificar-se que a acção do professor não exerce 

directamente uma acção sobre a aprendizagem dos alunos, mas a motivação que estes 

apresentam desempenha um papel fundamental. Este dado vem reforçar a importância 

que a percepção de competência tem na aprendizagem motora. 

Nas aulas de Educação Física a percepção de competência parece estar também 

associada ao prazer/satisfação que os alunos referem sentir. Carrol & Loumidis (2001), 

numa investigação com 922 adolescentes, observaram uma relação positiva entre as 

duas variáveis. Verificaram ainda que os alunos que tinham uma percepção de 

competência mais elevada participaram mais significativamente nas actividades 

extracurriculares do que os que revelaram uma competência mais baixa. Num outro 

estudo, Villaverde et al. (2001) registaram resultados semelhantes ao inquirirem jovens 

praticantes e não praticantes de actividades físicas e desportivas com idades entre os 14 

e os 17 anos. Da análise dos resultados constataram que existia uma associação 

consistente entre diversos factores psicológicos e a actividade física. Esses factores 

eram o sentimento de competência, autonomia, confiança e existência de uma atitude 

favorável em relação às actividades físicas. Os alunos que praticavam uma actividade 

apresentaram níveis de percepção de competência superiores aos não praticantes, tendo 

sido verificado tanto nos rapazes como nas raparigas.  
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Se os níveis de percepção de competência estão relacionados com a actividade 

física, então estes dados sugerem que é uma variável que pode estar relacionada com a 

continuação da participação. 

Um outro estudo, sobre as percepções, realizado com um grupo de 1095 

estudantes das instituições militares de ensino portuguesas, Marques (2003) verificou 

que um estilo de vida activo estava associado a elevados níveis de percepções de saúde, 

competência e imagem corporal. Estes alunos caracterizavam-se por praticarem 

actividades físicas e desportivas em todos os âmbitos possíveis – nas aulas de Educação 

Física, nas actividades extracurriculares, em clubes ou associações e sem a orientação 

de um professor ou treinador – estando, em parte, em consonância com os resultados de 

Carrol e Loumidis (2001) e Villaverde et al. (2001). 

Se os resultados da investigação têm demonstrado que as crianças, adolescentes 

e jovens com níveis mais elevados de percepção de competência são mais 

participativos, não deixa de ser interessante verificar qual a atitude dos jovens com 

níveis de percepção de competência diferentes destes. O estudo de Phillips (1984) 

ajuda-nos a compreender a forma como a auto-percepção de competência influencia os 

padrões de motivação dos mais jovens. Com uma amostra de 117 crianças, do 5º ano de 

escolaridade, com elevados níveis de competências académicas, Phillips (1984) aferiu a 

percepção que os mesmos jovens tinham da sua competência. Os resultados indicaram 

que os alunos que apresentaram níveis mais baixos de percepção de competência 

esperavam também níveis mais baixos de sucesso. Estes tendiam a comparar-se com os 

seus colegas considerando os outros melhores e, de acordo com os seus professores, 

eram menos persistentes nas tarefas académicas e tinham pouca iniciativa. Este é o 

fenómeno chamado de “ilusão de incompetência”. Estes resultados vêm demonstrar a 

importância que a percepção de competência tem no desenvolvimento dos mais jovens. 

Jovens com as mesmas habilidades, mas com níveis de percepção de competência 

diferentes têm atitudes diferentes. 

A importância da relação entre a percepção de competência e a motivação vai 

para além da influência positiva que exerce na adesão e empenhamento imediato. Os 

resultados da investigação demonstram que, durante os anos da adolescência, os 

indivíduos interiorizam um conjunto de padrões sobre as suas realizações e 
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comportamentos que poderão usar em situações futuras, na avaliação das suas 

competências (Brustad, 1992; Mota & Sallis, 2002). 

Importa referir ainda que a percepção de competência é influenciada pela 

variável sexo nas aulas de Educação Física (Carrol & Loumidis, 2001; Gonçalves, 

1998). De uma maneira geral registam-se diferenças significativas, sendo que os rapazes 

apresentam níveis de percepção de competência desportiva superiores aos das raparigas. 

Este facto pode ser explicado, em parte, por factores de natureza cultural. 

A percepção de competência é uma variável crítica para o envolvimento nas 

actividades físicas e desportivas (Matos et al., 2002; Sallis et al., 2000). A influência 

dos pais e dos pares é fundamental para a sua construção, por isso, principalmente os 

pais, devem acompanhar a prática desportiva dos filhos e encorajar a sua participação e 

continuidade. Vários autores sugerem que devem ser criadas condições de prática de 

actividade física, suficientemente capazes de aumentar as percepções positivas dos 

adolescentes e jovens sobre a sua eficácia e competência de realização. 

A participação num programa de actividades físicas e desportivas, com o 

objectivo da promoção da saúde, depende de motivações associadas à percepção desta 

competência específica, ou seja, existe uma relação entre a percepção de saúde e o 

envolvimento numa actividade física. Apesar da sua importância, a percepção de saúde 

é um tema que tem recebido pouca atenção dos investigadores e continuam a faltar 

dados empíricos, no entanto já existem alguns estudos que nos permitem tirar algumas 

conclusões. 

Com uma amostra de 61 alunos com idades entre os 11 e os 14 anos, Harris 

(1993) estudou as percepções de saúde, aptidão física e exercício dos adolescentes. 

Verificou que, de uma maneira geral, todos descreveram ter boa saúde, embora havendo 

algumas variações quanto ao grau de saúde descrito, nenhum afirmou ser pouco 

saudável. Estes jovens descreveram a saúde através da ausência da doença e apenas 

relacionada com os aspectos fisiológicos, referindo ainda que para se ser saudável 

devem ser evitados alguns comportamentos. O conceito de saúde nunca foi associado ao 

aspecto psicológico e nem a sensação de bem-estar, apenas foi estabelecida uma relação 

com o aspecto físico. Quanto ao exercício físico, associaram-no à saúde, mais 

concretamente a perda de gordura e ao fortalecimento ósseo e muscular. O aspecto 

interessante destes resultados foi o facto de percepcionarem ter um estado de saúde bom 
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ou razoável, na sua totalidade, mas mais de metade consideraram-se sedentários e pouco 

habilidosos fisicamente. Este aspecto pode ser explicado na medida em que a percepção 

do estado de saúde foi feita de forma normativa, os jovens tendem a comparar-se com 

os seus pares menos activos e com mais peso. 

Num estudo sobre os estilos de vida dos jovens europeus, Ledent et al. (1997b) 

analisaram as percepções de saúde, competência e imagem corporal de uma amostra de 

4669 alunos de ambos os sexos, com 12 e 15 anos de idade de 5 países diferentes. Da 

análise dos resultados observou-se que a maioria dos alunos considerou ter um bom 

estado de saúde (95%). Os resultados deste estudo internacional corroboram os de 

Harris (1993) e ambos são semelhantes aos de Marques (2003) e Matos et al. (2003). Os 

adolescentes e jovens, de uma maneira geral, percepcionam ter um bom estado de saúde 

e associam-no principalmente ao aspecto físico. 

Estabelecendo uma relação entre a percepção de saúde e a actividade física, 

Ledent et al. (1997b) verificaram que entre os jovens desportistas a percepção de um 

bom estado de saúde foi sempre superior à percepção de um pior estado de saúde. 

Relativamente aos alunos inactivos, esta relação não se verificou. Este dado é 

interessante porque alguns dos motivos mais importantes que os jovens referiram para 

participar nas actividades físicas e desportivas estavam relacionados com a saúde 

(Ledent et al., 1997c). 

Esta associação também foi estabelecida por Piéron (2002), Marques (2003) e 

Spink et al. (2005) e os resultados foram em tudo semelhantes. Os jovens que 

participam nas actividades físicas referem ter um melhor estado de saúde do que os 

caracterizados como sedentários. 

Relativamente ao sexo, os estudos demonstram que existem diferenças no que 

concerne à percepção de saúde. Os rapazes percepcionam ter níveis mais elevados de 

um bom estado de saúde (Ledent et al., 1997b; Marques, 2003; Matos et al., 2003, 

Piéron, 2002). Também aqui se verifica uma tendência semelhante com a participação 

nas actividades físicas e desportivas. 

Em suma, os jovens, de uma maneira geral, percepcionam ter um bom estado de 

saúde e este tende a decrescer com a idade. A percepção de um bom estado de saúde 

apresentado pelos rapazes é superior aos valores encontrados nas raparigas. Ao 

estabelecer-se uma relação entre a percepção do estado de saúde e a participação 
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desportiva, os estudos demonstram, na sua maioria, que os alunos com melhor 

percepção são mais activos. Não deixa de ser interessante analisar-se o paralelo que 

existe entre a evolução da percepção de saúde com a idade e sexo e os índices de 

participação nas actividades físicas e desportivas. Verificamos que existe uma relação 

semelhante, logo pode concluir-se que a percepção de saúde joga um importante papel 

na participação nas actividades físicas e desportivas. 

A imagem corporal é a percepção do próprio corpo e é influenciada pelos 

padrões sociais e culturais. Na nossa sociedade os valores relacionados com a imagem 

corporal são muito difundidos pelos meios de comunicação social, destinando-se 

principalmente aos adolescentes e jovens. O desejo de ser elegante e ter uma imagem 

corporal de acordo com os padrões actuais de beleza, normalmente relacionados com a 

diminuição do peso, é muitas vezes o móbil para o envolvimento nas actividades físicas 

e desportivas. Este facto está associado à crença de que a actividade física, através do 

gasto energético provocado, contribui para a diminuição da massa corporal. 

A investigação tem demonstrado que os adolescentes e jovens, na sua maioria, 

estão satisfeitos com a sua imagem corporal (Ledent et al., 1997b; Marques, 2003; 

Matos et al., 2003; Piéron, 2002). No estudo de Marques (2003), mais de 73% referiu 

estar satisfeito com a aparência, 16.7% consideraram-se na média e apenas 9.1% 

manifestou insatisfação. Apesar de uma elevada percentagem manifestar satisfação, esse 

valor tende a decrescer com a idade e essa tendência é encontrado em vários estudos. 

Relativamente à relação entre a percepção de imagem corporal e a prática das 

actividades físicas e desportivas, Ledent et al. (1997b), Marques (2003) e Piéron (2002) 

verificaram uma relação positiva. Os adolescentes que estavam satisfeitos com a sua 

imagem corporal eram os mais activos, pelo que para estes autores a percepção de 

imagem corporal constitui uma variável importante para a participação desportiva e sua 

continuação. 

Num estudo sobre a satisfação com a imagem corporal e a auto-estima, Batista 

(1995) analisou um grupo de 629 adolescentes do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 17 anos, envolvidas em 4 níveis diferentes de actividade 

física. Constatou que a actividade física estava significativamente associada com a 

imagem corporal e a auto-estima. As raparigas mais satisfeitas com a sua imagem eram 

as mais activas. O estudo de Sleap e Wormald (2001), sobre a percepção de actividade 
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física entre raparigas de 16 e 17 anos de idades, confirma, de certo modo, essa 

descoberta, uma vez que várias raparigas desejavam ser mais activas para terem uma 

melhor imagem corporal, mas não o eram, talvez por não percepcionarem ter uma boa 

imagem. 

De acordo com estes estudos os adolescentes e jovens com melhor percepção de 

imagem corporal são mais activos. A percepção de imagem corporal tende a piorar com 

a idade, assim como os níveis de actividade física, sendo mais evidente no sexo 

feminino. A relação que existe entre a prática desportiva e as percepções de saúde e 

competência é a mesma que se verifica para a percepção de imagem corporal, pelo que, 

então, se pode afirmar que é uma variável importante para a participação desportiva e 

sua continuação. Para as raparigas funciona também como um elemento motivador, 

através da crença de que a actividade física contribui para a diminuição da gordura 

corporal. 

A investigação sobre os estilos de vida tem posto em evidência que as 

percepções dos praticantes influenciam a participação nas actividades físicas e 

desportivas (Dishman, 1990). De uma maneira geral, confirmam que existem diferenças 

significativas a favor dos praticantes regulares. 

 

MMOOTTIIVVAAÇÇÃÃOO  EE  OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  PPAARRAA  AA  PPRRÁÁTTIICCAA    

A motivação é um fenómeno complexo e relevante, tornando-se um assunto 

bastante discutido na literatura e tem sido do interesse particularmente daqueles que 

estão envolvidos em mobilizar os outros a agir, nomeadamente, os psicólogos, 

sociólogos e educadores. 

O seu entendimento, no âmbito da prática das actividades físicas e desportivas, 

torna-se particularmente importante porque funciona como um processo para despertar 

ou sustentar a acção. Muitas definições têm sido propostas, mas actualmente é 

comummente definida como a força que, em determinadas situações, impulsiona os 

sujeitos a activarem algumas necessidades e direcciona-las para um objectivo. 

Desta definição dois aspectos podem ser salientados. Primeiro, as necessidades e 

os objectivos são condições necessárias para o desenvolvimento da motivação; segundo, 

a motivação não é uma característica individual, é uma força situacional, podendo um 

indivíduo estar motivado para determinadas tarefas e desmotivados para outras. A visão 
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da motivação como uma característica individual, como algo que reside dentro do 

sujeito, é imprecisa, porque em contexto escolar a investigação mostra que resulta de 

uma combinação de características individuais e situacionais. Por esta razão, Urnan & 

Schoenfelder (2006) consideram que, apesar da motivação dos alunos não depender 

directamente da escola e dos professores (Carreiro da Costa et al., 1997; Spera & 

Wentzel, 2003), a escola, através da alteração do contexto, tem potencial para promover 

a motivação intrínseca dos alunos. 

No processo ensino-aprendizagem, a motivação é o motor da aprendizagem, por 

isso a sua natureza determina a atitude face a novos desafios. Tanto no âmbito de outras 

áreas disciplinares como no ensino de actividades físicas e desportivas, a motivação 

resulta da estreita interacção entre a volição, a necessidade de realização, a percepção 

das causas explicativas do desempenho e a própria competência percepcionada no 

domínio em que o desempenho se concretiza.  

A investigação tem demonstrado que os alunos motivados intrinsecamente 

acreditam que através do esforço podem melhorar os níveis de desempenho e são 

persistentes, independentemente dos resultados obtidos (Sarrazin & Famose, 1999). A 

motivação extrínseca, por outro lado, apesar de ter um papel importante na iniciação de 

um programa de exercício, não é suficiente para fidelizar o praticante (Ryan, Frederick, 

Lepes, Rubio & Sheldon, 1997). 

Para a mensuração da motivação, têm sido utilizados conceitos próximos. 

Alguns investigadores concentram a sua atenção no interesse pela actividade, outros 

identificam os motivos da participação (Cloes, 2005). 

Para examinar a relação entre a idade e a motivação dos alunos para 

participarem em actividades físicas e desportivas, Daley & O’Gara (1998), com uma 

amostra de 145 alunos com 11-12 e 14-15 anos, verificaram que com a mudança da 

idade ocorria, concomitantemente, mudança dos motivos para a prática. Os mais novos 

referiram mais frequentemente que praticavam por gostar do treinador e os mais velhos 

valorizaram mais a aprendizagem e as oportunidades de praticarem outras actividades. 

Isso reforça a ideia de que a motivação não é uma característica estável. Na análise dos 

motivos, os mais novos eram mais motivados por razões de natureza extrínseca e os 

mais velhos por motivos de natureza intrínseca. Esta descoberta ajuda a compreender o 

motivo do decréscimo acentuado dos níveis de prática de actividade física com a 
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entrada na adolescência, uma vez que os mais novos são mais motivados 

extrinsecamente (Ryan et al., 1997). Um resultado surpreendente, contrário ao que seria 

esperado, foi o facto das raparigas terem reportado significativamente mais motivos 

relacionados com o status do que os rapazes. 

Num outro estudo dentro do contexto educacional, Gonçalves, Carreiro da Costa 

& Piéron (2000) comparam dois grupos de alunos com níveis de motivação face à 

disciplina de Educação Física claramente diferenciados. Analisaram os pensamentos 

dos alunos através da combinação de vários instrumentos, questionário, entrevista, 

observação sistemática e notas de campo e verificaram que os mais motivados gostavam 

muito da disciplina, consideravam que o tempo dedicado às aulas não era suficiente, a 

melhoria das habilidades era o objectivo mais importante, responderam que a disciplina 

era muito importante para o seu processo educacional e não mencionaram a melhoria da 

aptidão física e imagem corporal como um objectivo importante. Por outro lado, os 

menos motivados, apesar de afirmarem que gostavam da Educação Física, consideraram 

que a duração das aulas era suficiente, a frequência da disciplina deveria ser opcional e 

que esta não era importante para a sua formação académica. Acrescentaram ainda que 

não aprendiam nada nas aulas. Os autores concluíram que existe uma relação entre as 

características motivacionais dos alunos, as suas crenças sobre a Educação Física e os 

comportamentos na classe. Confirmaram, assim, que a motivação pode ser uma 

poderosa variável independente, explicando isso a razão pela qual os professores lhe 

atribuem tanta importância. 

A motivação deve ser encarada como um processo e não um produto, 

envolvendo objectivos que requerem esforço, persistência, planeamento, tomada de 

decisões e soluções e problemas. Os autores alertam para o facto de que são as 

expectativas, atribuições e sentimentos que irão ajudar o sujeito a superar as 

dificuldades e sustentar a motivação. 

Através das suas pesquisas, Nicholls (1984) evidenciou que ao longo do 

desenvolvimento das crianças as suas concepções de esforço e habilidade sofrem 

alterações, assim como os seus comportamentos em relação às tarefas. As teorias 

desenvolvidas explicam a forma como a competência é avaliada e qual o tipo de 

actividade que proporciona satisfação ao praticante. Existem dois objectivos na 

realização das tarefas, a saber, orientação para a tarefa e orientação para o ego. O autor 
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refere que estas orientações estão relacionadas com variações do desenvolvimento, 

maturidade, disposições pessoais e outros factores ocasionais. As diferentes orientações 

dos objectivos relacionam-se com diferentes atitudes face a uma tarefa. 

O termo “orientação dos objectivos” é definido por Ames (1992) como um 

conjunto de pensamentos, crenças, propósitos e emoções que traduzem as expectativas 

dos alunos ao realizarem determinadas tarefas, o que significa que os objectivos são 

representados de modos diferentes face a tarefa. A autora salienta que quando o aluno 

desenvolve a crença de que esses objectivos são significativos, e que, através do 

esforço, é possível alcançá-lo, o seu comportamento cognitivo, motor e emotivo é 

direccionado para o alcance desse objectivo. 

Os indivíduos com uma orientação dos objectivos centrados na tarefa tendem a 

escolher actividades cujo nível de dificuldade constitua um desafio para as suas 

habilidades. Estes persistem na tarefa afim de melhorarem o seu desempenho (Sarrazin 

& Famose, 1999). Utilizam as suas habilidades como referência para alcançarem o 

sucesso e para o seu desenvolvimento pessoal. Por outro lado, os indivíduos com uma 

orientação centrada no ego tendem a seleccionar as tarefas com um grau de dificuldade 

que se adequa às suas habilidades e lhes permite ter sucesso e percepção de 

competência. O sucesso está normalmente relacionado com a vitória e a necessidade de 

demonstrar as suas habilidades perante os outros (Sarrazin & Famose, 1999). 

No estudo de Ledent, Telama, Cloes, Carvalho & Piéron (1997d), sobre a 

orientação dos objectivos e a participação desportiva dos jovens europeus, com 12 e 15 

anos, observou-se que os objectivos da participação centrados na tarefa superaram os 

centrados no ego. Esta constatação foi geral para quase todos os países com excepção 

para os adolescentes portugueses de 15 anos, do sexo masculino, cuja orientação foi 

claramente centrada no ego. Na generalidade, estas observações foram confirmados por 

Góis (2000) e Marques (2003), mas na análise específica dos adolescentes portugueses 

os estudos são discordantes, uma vez que Góis (2000) e Marques (2003) trabalharam 

exclusivamente com adolescentes e jovens nacionais. Uma possível explicação pode 

residir no facto de Góis (2000) apenas ter estudado adolescentes insulares e Marques 

(2003) adolescentes e jovens de instituições militares de ensino. 

Numa meta-análise realizada por Ntoumanis & Biddle (1999), com o objectivo 

de analisarem a associação entre a orientação dos objectivos e o afecto, verificaram que 
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estavam relacionados. A explicação teórica para a elevada associação poderá residir no 

facto dos indivíduos com orientação para a tarefa darem especial atenção ao esforço 

pessoal e terem padrões internos de referência e comparação. Isso leva-os a relatarem 

com maior probabilidade a percepção do sucesso e melhoria do desempenho, o que irá, 

subsequentemente, conduzir ao aumento do afecto positivo e a melhores resultados. 

Outros estudos realizados posteriormente confirmaram estas conclusões (Biddle, Wang, 

Kavussanu & Spray, 2003b; Duda & Ntoumanis, 2003). 

Com uma amostra de 75 futebolistas de elite, com uma média de 16 anos, Van-

Yperen & Duda (1999) examinaram a relação entre a orientação dos objectivos e a 

crença do sucesso. De uma maneira geral os sujeitos demonstraram uma forte inclinação 

dos objectivos para a tarefa. Os resultados mostram uma ligação entre a orientação para 

a tarefa e a crença de sucesso, por um lado, e a melhoria da performance ao longo da 

época, por outro. A descoberta mais importante foi a existência da crença de que o 

sucesso pessoal pode ser consequência de uma relação cooperativa e de suporte com os 

colegas de equipa e dos pais. Esta descoberta é consistente com outros estudos que 

mostram que os pais têm um papel importante no caminho para o sucesso desportivo 

(Brustad, 1993). Assumindo que a melhoria da performance é um critério de selecção 

utilizado pelos treinadores, os resultados deste estudo sugerem que no final de um 

programa de desenvolvimento de jovens talentos, os que tiverem uma orientação para a 

tarefa irão exceder em número os que tiverem uma orientação para o ego. 

No contexto da aprendizagem motora, mas especificamente no ensino das 

actividades físicas e desportivas na disciplina de Educação Física, o desenvolvimento 

das orientações tem um papel determinante na motivação e atitude para a aprendizagem 

e prediz a competência desportiva. 

Ao examinar a relação entre a orientação dos objectivos e a motivação 

multidimencional em Educação Física, Standage & Treasure (2002) com uma amostra 

de 318 estudantes, com uma média de 13 anos, verificaram que a orientação para a 

tarefa estava positivamente associada com a motivação intrínseca e negativamente 

relacionada com a falta de motivação. Em contraste, a orientação para o ego estava 

relacionada com menos autonomia e motivação situacional. Os alunos com baixos 

níveis de orientação para a tarefa reportaram elevados níveis de falta de motivação face 

à Educação Física. Dado que a falta de motivação retira o esforço nas tarefas, presume-
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se que o sucesso será muito pouco provável entre os alunos com baixa orientação para a 

tarefa e elevada orientação para o ego, o que pode resultar numa combinação de 

tentativas de insucesso e falta de critérios internos de sucesso. Os autores consideram 

que é importante lembrar os estudantes que a participação nas aulas de Educação Física 

é para aprender e não para superar os colegas, os professores devem enfatizar e fazer 

com que os alunos tenham uma orientação para a tarefa. 

A forma como a informação de que os sujeitos dispõem é avaliada conduz a que 

se sintam mais ou menos competentes. Alguns praticantes consideram-se competentes 

simplesmente por superarem os adversários, outros sentem o mesmo por melhorarem 

individualmente o seu desempenho numa tarefa. Esse sentimento, que é uma 

determinante da prática das actividades físicas e desportivas, está intrinsecamente 

relacionado com a orientação dos objectivos de participação, dependendo da orientação 

assumida pelo praticante. Wang, Chatzisarantis, Spray & Biddle (2002) investigaram a 

orientação dos objectivos e o perfil da percepção de competência de 818 estudantes 

entre os 11 e os 14 anos. De uma maneira geral, os adolescentes tiverem uma orientação 

para a tarefa e níveis moderados a elevados de percepção de competência. A orientação 

para a tarefa estava positivamente associado com o aumento da motivação intrínseca, 

percepção de competência e a participação nas actividades físicas, e negativamente 

correlacionado com a falta de motivação. Os alunos altamente motivados mostraram 

níveis mais elevados de actividade física e eram auto-determinados. Um aspecto 

interessante que foi descoberto é que os mais motivados, com orientação para a tarefa, 

acreditavam que a habilidade desportiva poderia ser melhorada através da prática, 

servindo essa crença de base de sustentação da motivação. Esta descoberta é de extrema 

importância para o ensino das actividades físicas e desportivas e sugere que se for 

proporcionado um ambiente social adequado, mais alunos podem ficar motivados por 

acreditarem que podem melhorar a sua prestação (Sarrazin & Famose, 1999). 

A crença de algumas crianças de que a habilidade é uma característica inata, tem 

um efeito contraproducente entre as que se consideram menos talentosas, por pensarem 

que o esforço é infrutífero. Por outro lado, as que acreditam que o sucesso pode ser 

alcançado através do esforço e investimento na aprendizagem, esforçam-se para atingir 

níveis de sucesso pessoais e provavelmente utilizam todo o potencial que têm (Duda & 

Ntoumanis, 2003). 
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Num outro estudo, realizado por Papaioannou, Bebetsos, Theodorakis, 

Christodoulidis & Kouli (2006), com a intenção de examinar a relação causal da 

participação desportiva com a orientação dos objectivos, percepção de competência e 

motivação intrínseca na disciplina de Educação Física, com uma amostra de 882 alunos, 

os resultados indicam que a percepção de competência, a orientação para a tarefa e a 

motivação intrínseca na Educação Física são determinantes da participação desportiva 

dos adolescentes. Os resultados são consistentes com outros estudos, sugerindo que a 

orientação para a tarefa e a percepção de competência determinam a motivação 

intrínseca e esta tem um impacto positivo no envolvimento nas actividades físicas 

(Biddle et al., 2003b; Lintunen, Valkonen, Leskinen & Biddle, 1999; Wang et al., 

2002). Assim sendo, políticas que façam desenvolver a orientação para a tarefa e a 

motivação intrínseca na Educação Física devem ser procuradas para aumentar a 

participação. Isso pode ser conseguido através de um clima de envolvimento na tarefa 

(mestria) e adopção de estratégias que facilitem a autodeterminação (Papaioannou et al., 

2006). 

Apesar dos estudos demonstrarem que a orientação dos objectivos para a tarefa é 

favorável ao desenvolvimento, à aprendizagem de novas habilidades e ao seu 

aperfeiçoamento, porque produzem sentimentos de sucesso e competência, importa 

compreender de que forma as crianças e adolescentes adoptam determinada orientação. 

Uma vez compreendendo a origem do desenvolvimento das orientações, algumas 

variáveis poderão ser manipuladas para que as crianças e adolescentes adoptem uma 

orientação que apresente mais probabilidades de continuarem envolvidos com a prática 

das actividades físicas e desportivas. A este respeito, Brustad (1992) refere a 

importância dos pais, afirmando que estes ao incentivarem os filhos para a tarefa 

contribuem para o desenvolvimento de uma atitude positiva. Para além do papel dos 

pais, outros autores salientam o dos professores e treinadores, afirmando que podem 

moldar a orientação dos mais jovens através do encorajamento, atribuição de 

recompensas e da expectativa que demonstram (Ames, 1992; Treasure, 2001). Este 

aspecto é importante no desporto infanto-juvenil, porque desta forma a derrota deixa de 

constituir um motivo suficiente para o abandono. 

Um estudo com o objectivo de examinar a congruência da orientação dos 

objectivos entre pais e filhos e avaliar como percepcionam a orientação uns dos outros 
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foi levado a cabo por Bergin & Habusta (2004). Estes autores inquiriram 123 pais e 

filhos e concluíram que a orientação dos mais jovens está relacionada com a percepção 

que têm da orientação dos pais. Analisando analiticamente cada uma das orientações 

observou-se o seguinte: 1) para a orientação para o ego, a orientação que os jovens 

reportaram estava significativamente correlacionada com os valores das orientações dos 

pais para os seus filhos. Contudo, a natureza da correlação não permitiu concluir se os 

pais eram os responsáveis pela orientação dos filhos; 2) para a orientação para a tarefa, a 

orientação dos jogadores não estava significativamente correlacionada com os valores 

das orientações dos pais para os seus filhos. Uma possível explicação para o facto de 

não existir uma correlação positiva em relação à orientação para a tarefa, é porque a 

orientação para o ego é mais saliente e facilmente comunicável do que a orientação para 

a tarefa. Os dados deste estudo são congruentes com a asserção de que os pais 

influenciam a orientação dos objectivos dos filhos, principalmente quando têm uma 

orientação para o ego e a transmitem. 

Relativamente à importância dos professores para o desenvolvimento das 

orientações, não parece terem um papel tão significativo como o dos pais. Spera & 

Wentzel (2003) verificaram que existem muitas vezes diferenças entre os objectivos 

perseguidos pelos alunos e os comunicados pelos professores, chegando mesmo os 

alunos a percepcionarem essas discrepâncias. Contudo, quando existia congruência 

entre os objectivos de ambos, os alunos percepcionaram ter mais apoio social. Isso 

suporta a noção de que os interesses dos alunos, nas actividades da sala de aula, estão 

relacionados com as preocupações académicas e com a percepção de que as suas 

expectativas correspondem às que os professores têm deles. Surpreendentemente, foi 

descoberto que certos níveis de incongruências entre as orientações não estavam 

necessariamente relacionados com o detrimento da motivação. 

Sendo o desejo da maioria dos professores o desenvolvimento de uma orientação 

para a tarefa, o clima deve ser propício para que cada aluno se sinta motivado. Essa 

motivação só tem significado se os alunos acreditarem que têm um potencial capaz que 

lhes permite aprenderem. Desde modo, a crença de que o nível de habilidade pode ser 

alterado através da prática é uma determinante da orientação dos objectivos e da 

motivação (Biddle, 2001; Duda & Ntoumanis, 2003; Biddle et al. 2003b).  
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Em suma, a orientação para a tarefa está positivamente relacionada com 

objectivos de aprendizagem e a orientação para o ego aos de reconhecimento e 

competição. Estudos mostram que os sujeitos que desistem do desporto e os que nunca 

praticaram têm uma orientação predominantemente para o ego, os persistentes 

apresentam uma orientação para a tarefa e são movidos intrinsecamente (Duda, 1993). 

Conclui-se então que a orientação dos objectivos é uma variável que permite prever o 

envolvimento. 

33..33..33..  FFAACCTTOORREESS  SSOOCCIIAAIISS  

A teoria da socialização é considerada uma ferramenta valiosa para a 

compreensão dos hábitos adoptados. De acordo com essa teoria, os principais agentes 

sociais têm um papel fundamental para influenciar as crianças e adolescentes a tomarem 

parte das actividades físicas e desportivas (Would & Anderssen, 1992). De um ponto de 

vista teórico, a influência exercida pelos membros da família e pelos pares é 

considerada um processo de socialização universal, comum a todas as culturas (Would 

& Anderssen, 1992). 

 

IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  

De acordo com Brustad (1993), a família é o primeiro e mais importante agente 

na socialização desportiva da criança. Apesar do conhecimento actual nessa matéria 

ainda ser limitado (Weiss & Hayashi, 1995), vários estudos têm demonstrado uma 

correlação positiva entre a influência dos pais e a participação desportiva dos jovens 

(Cleland, Venn, Fryer, Dwyer & Blizzard, 2005; Colley, Eglinton & Elliott, 1992; 

Taylor, Baranowski & Sallis, 1994). 

Num estudo inserido na investigação pediátrica, cujo objectivo era verificar a 

associação entre os padrões de actividade física dos pais e dos respectivos filhos, com 

uma amostra de 30 crianças e 60 pais (30 mães e 30 pais), Freedson & Evenson (1991) 

verificaram que existe uma correlação positiva entre a actividade física dos pais e a 

actividade física dos filhos. No entanto, uma maior correlação foi encontrada entre os 

pais e os filhos inactivos. Assim, a inactividade física exerce maior influência do que a 

actividade física. Perante a possibilidade de um dos pais ser activo e o outro inactivo o 
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impacto nos filhos pode não ser o adequado para o envolvimento nas actividades físicas 

e desportivas. Para além do comportamento dos pais, também ficou patente que o 

encorajamento desempenha um papel importante, contribuindo para uma mais facilitada 

mudança de comportamento. 

Para que a influência dos pais seja efectiva, é importante que estes estejam 

envolvidos e sintam prazer na participação nas actividades físicas e desportivas. Brustad 

(1993), num estudo feito com pais de crianças do 4º ano de escolaridade, verificou que 

os que sentiam mais prazer nas actividades físicas encorajavam mais os filhos a 

participar. O encorajamento estava relacionado com a percepção de competência e 

normalmente os rapazes eram os que mais beneficiavam dessa atitude dos pais, podendo 

daí depreender-se a razão pela qual tinham níveis mais elevados de percepção de 

competência. Estes resultados sugerem que as variáveis sociais e psicológicas estão 

fortemente ligadas com a atracção pela actividade física. O género, as práticas de 

socialização dos pais e a auto-percepção podem influenciar os comportamentos de 

actividade física dos filhos. 

A família, como agente influenciador da participação desportiva, pode ser vista 

como um factor que reflecte as orientações culturais e sociais. Isso significa que essa 

influência depende do seu estatuto social e do background cultural. Yang, Telama & 

Laakso (1996), num estudo longitudinal, estudaram se a influência dos pais estava 

associada com a participação desportiva dos filhos e se os influenciavam mais tarde. 

Deste estudo saíram várias conclusões que clarificam um pouco o estudo do efeito 

socializador dos pais. Os adolescentes mais activos tinham pais mais activos, 

comparativamente com os inactivos. A actividade física dos pais estava correlacionada 

com a dos filhos quando estes se tornaram adultos. Isto pode ser explicado pela teoria 

de aprendizagem social. Verificou-se também que a desistência dos filhos estava muitas 

vezes relacionada com a atitude e comportamentos dos pais em relação ao desporto. 

Estes resultados salientam a importância da influência social dos pais. Do ponto de vista 

da saúde pública, as medidas para a promoção da actividade física das crianças, 

adolescentes e jovens devem começar pelos pais e educadores. 

Mais recentemente, Ornelas, Perreira & Ayala (2007) também procuraram 

examinar a relação entre a influência dos pais e a actividade física dos adolescentes, 

utilizando para tal uma amostra representativa (13246) de estudantes do 6º ao 12º ano 
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de escolaridade dos Estados Unidos da América. Da análise dos dados ficou evidente 

que a participação dos pais foi o maior preditor da participação dos filhos. Isso mostra a 

importância dos pais no desenvolvimento de comportamentos saudáveis. Estes 

resultados suportam a hipótese de que a coesão familiar e a comunicação entre pais e 

filhos influenciam a actividade física através dos efeitos na saúde emocional dos 

adolescentes. Particularmente nos rapazes, a relação parental estava associada à auto-

estima, o que leva ao incremento da actividade física. 

Baseados nos dados da investigação, é razoável sugerir que o processo 

socializador do desporto é recíproco. Alguns estudos têm apresentado dados que nos 

permitem observar que a participação dos filhos tem influência sobre a participação dos 

pais. Snyder & Purdy (1982) investigaram a reciprocidade da socialização desportiva 

através de entrevistas a 71 indivíduos (43 pais e 28 mães). Das repostas analisadas 

verificaram que os pais e algumas mães participavam regularmente em actividades 

desportivas, ou simplesmente ajudavam os treinadores dos seus filhos. A maioria 

afirmou ter um grande interesse pelo desporto como resultado da participação dos seus 

filhos. Essa influência normalmente acontece porque os pais alteram as suas rotinas para 

levarem os filhos aos locais de treino ou competição. Das mães que participaram no 

estudo, 80% começaram a interessar-se pelo desporto como resultado da participação 

dos filhos.  

Relativamente aos diferentes níveis de prática, verifica-se que nem sempre os 

pais podem acompanhar as actividades dos filhos (Freedson & Evenson, 1991). No 

entanto, estes tendem a encorajá-los. O encorajamento dos pais está relacionado com a 

percepção de competência dos filhos (Brustad, 1993), estes dois factores associados 

predizem um maior envolvimento e a continuidade da participação (Gomes, 1997). 

Embora a influência dos pais seja demonstrada na maior parte dos estudos, 

Marivoet (2001) e Matos et al. (2003) observaram que a participação dos filhos com os 

pais é pouco referida pelos adolescentes e jovens portugueses. No estudo de Marivoet 

(2001) observou-se que somente cerca de 5% da sociabilidade foi provocada pela 

família, em sujeitos entre os 15 e 24 anos de idade. Matos et al. (2003) registaram que 

63.9% quase nunca praticavam porque os pais não gostavam de actividade física e 

79.8% quase nunca realizavam qualquer actividade com os pais. O valor referido 

relativamente aos que praticavam actividade física com os pais foi de apenas 6.1% e os 
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que praticavam porque os pais gostavam de o fazer foi de 11.3%. Os dados 

apresentados sugerem que, embora a participação dos pais seja importante para a 

participação dos filhos e que os filhos dos pais mais activos tendem a tornar-se activos, 

poucos são os pais que estão envolvidos com a prática das actividades físicas e 

desportivas. Por este motivo é que se verificou que poucos adolescentes referiram 

participar com os pais. 

Devida ao facto de existir uma associação consistente entre a actividade física 

dos pais e dos filhos, tem havido optimismo nas intervenções para a promoção da 

actividade física baseadas na família, devido ao papel central que desempenham no 

desenvolvimento dos comportamentos de saúde dos mais jovens (Taylor et al., 1994). 

 

IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDOOSS  PPAARREESS  

No que concerne aos pares, alguns autores sugerem que é uma das grandes 

fontes de influência e motivação para a prática desportiva dos adolescentes (Piéron, 

1998), verificando-se uma influência mais determinante do que a dos pais (Keating, 

Guan, Piñero & Bridges, 2005; Marivoet, 2001; Matos et al., 2003; Wold & Anderssen, 

1992). A aceitação pelos pares influência o desenvolvimento psicológico, devido a 

oportunidade para fazer novos amigos, aceitação social e, consequente, 

desenvolvimento do auto-conceito (Gomes, 1997). 

Um estudo realizado por Wold & Anderson (1992), para verificar em que 

medida é que os pais e amigos influenciavam a participação desportiva, com uma 

extensa amostra de 39086 adolescentes com 11, 13 e 15 anos de 10 países diferentes, 

observaram que a participação dos melhores amigos foi o motivo mais reportado para a 

participação, em ambos os sexos, superando a influência exercida pelos pais e outros 

familiares. 

No estudo sobre os hábitos desportivos da população portuguesa (Marivoet, 

2001) também ficou evidenciado que, de uma maneira geral, a prática desportiva é 

desenvolvida em grupo e que 36%, o maior grupo, referiu praticar entre amigos. 

Quando comparada a sociabilidade da prática desportiva segundo o sexo, verificou-se 

que os homens praticavam mais entre amigos do que as mulheres. Vemos então que a 

influência dos pares faz-se sentir mais no sexo masculino. No entanto, ao observar a 
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sociabilidade segundo a idade, observou-se que as diferenças estabelecem-se mais entre 

os praticantes a partir dos 35 anos. 

Ao analisar os factores associados à prática desportiva dos adolescentes, Matos 

et al. (2003) verificaram que o facto dos amigos gostarem e praticarem uma actividade 

foi a segunda razão mais referida pelos adolescentes para se envolverem com a 

actividade física. 

Para descrever o perfil dos pares na participação desportiva, Smith, Ullrich-

French, Walker II & Hurley, (2006) aplicaram um questionário sobre a percepção da 

qualidade da amizade, aceitação social, competência, satisfação, ansiedade, 

apresentação e motivação a 243 crianças e adolescentes, com idade entre os 10 e os 14 

anos, que frequentavam um campo de férias. Os resultados mostraram que a percepção 

positiva da qualidade da amizade estava positivamente correlacionada com a percepção 

de competência, satisfação e motivação intrínseca. É importante verificar que todos 

esses factores que apareceram correlacionados com a amizade são determinantes da 

actividade física. Através dos resultados da classificação automática ficou então 

claramente evidenciado que a percepção positiva da relação com os pares representava 

maior motivação e melhor capacidade de adaptação ao desporto. Este estudo 

providencia dados importantes ao salientar o perfil da relação dos pares no desporto. 

Tem sido assumido que a influência dos pares é mais expressiva a partir da 

adolescência, no entanto a investigação tem demonstrado que desde a infância a 

participação dos pares é uma determinante significativa (Sallis, Taylor, Dowda, 

Freedson & Pate, 2002). 

 

EESSTTAATTUUTTOO  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOO  

O estatuto socioeconómico, mediado pelo trabalho (associado às habilitações 

literárias e aos rendimentos), condiciona as actividades de lazer do indivíduo, 

nomeadamente a actividade física, dado que o custo económico inerente pode ser um 

factor explicativo da maior participação em diversas actividades, das famílias de classe 

média, relativamente às de classes mais baixas. De facto, o baixo nível socioeconómico 

restringe, em termos financeiros, não só o meio de transporte para os locais de prática, 

como a associação e participação em grupos formais de actividade e o tempo livre 

disponível para a prática regular de actividade física. A literatura mostra que o estatuto 
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socioeconómico pode estar positivamente correlacionado com a prática de actividade 

física das crianças e adolescentes (Gordon-Larsen et al., 2000; Taylor et al., 1994). 

Procurando examinar as relações entre a classe social, estatuto socioeconómico, 

sexo e comportamentos relacionados com a actividade física, Raudsepp & Viira (2000) 

analisaram 475 adolescentes estónios com uma média de 14 anos de idade. 

Surpreendentemente, o estatuto socioeconómico não contribui para explicar a variação 

dos níveis de actividade física. No entanto, elevados níveis de educação dos pais 

estavam relacionados com elevados níveis de prática nos adolescentes. Estes resultados 

aparentemente confusos, talvez possam ser explicados pelo facto da Estónia ter tido um 

passado socialista, no qual as diferenças entre as classes sociais não eram tão vincadas 

como na sociedade ocidental. Este estudo está em concordância com Mota & Silva, 

(1999) e Yang et al. (1996), relativamente aos rapazes, que também não registaram 

nenhuma associação entre as duas variáveis. 

Por outro lado, Santos, Esculcas & Mota (2005) verificaram resultados 

diferentes ao analisarem 594 adolescentes de 9 escolas secundárias portuguesas. Neste 

estudo ficou claramente manifestado que os adolescentes sedentários e menos activos 

foram caracterizados por terem pais com um baixo estatuto socioeconómico e baixo 

nível educacional. Como o estudo tinha também o objectivo de identificar a escolha do 

tipo de actividades por parte dos alunos, os dados mostraram que os adolescentes de 

famílias com alto estatuto socioeconómico escolheram significativamente mais vezes 

actividades organizadas. Sabendo que as actividades organizadas, com o aumento da 

idade, são mais importantes para a fidelização dos participantes (Esculcas & Mota, 

2005; Mota & Esculcas, 2002), isso sugere que muito provavelmente os filhos dos pais 

com baixo estatuto socioeconómico apresentam menor probabilidade de continuarem 

activos, apesar de já serem menos activos na adolescência. Estes resultados confirmam 

a sugestão de que os pais de classes sociais mais elevadas encorajam mais os filhos a 

participar em actividades organizadas, nos momentos de lazer, do que os pais de classes 

sociais mais baixas. 

Este estudo foi corroborado por Hallal et al. (2006), ao concluírem que as 

crianças cujas mães tinha maior nível económico assistiam menos televisão, jogavam 

mais vídeo jogos e utilizavam mais o computador, mas, ao mesmo tempo, também 

participam mais em actividades organizadas dentro e fora da escola. Na generalidade, a 
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prática de actividade física no lazer foi mais frequente entre os rapazes de nível 

socioeconómico alto e filhos de mães activas. De acordo com este estudo, programas 

organizados direccionados para os adolescentes provenientes de famílias com baixo 

estatuto socioeconómico devem ser desenvolvidos. 

Segundo Sallis et al. (2000) os estudos disponíveis não têm identificado de 

forma clara os processos pelos quais o estatuto socioeconómico influencia a actividade 

física dos jovens, apresentando conclusões que não são consensuais. Deste modo, Mota 

& Sallis (2002) reconhecem que, embora a investigação não reúna consenso, existem 

factores que são determinados pelo nível socioeconómico, tais como, o interesse dos 

pais pela participação dos filhos, o acesso aos equipamentos, aos programas e locais de 

prática e a participação em determinados tipos de actividades. 

33..33..44..  FFAACCTTOORREESS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOOMM  OO  UURRBBAANNIISSMMOO  EE  QQUUEESSTTÕÕEESS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  

Identificar as características do envolvimento físico que influenciam os níveis de 

actividade física dos mais jovens pode ser importante para o desenvolvimento de 

políticas sociais. Os aspectos relacionados com a influência do envolvimento, 

encontrados na literatura, são principalmente os espaços e equipamentos disponíveis, a 

acessibilidade, o clima, a área geográfica e a segurança, existindo claras diferenças entre 

crianças, adolescentes e jovens. 

Relativamente aos espaços e equipamentos, Hoefer et al. (2001) verificaram que 

a existência de infra-estruturas nas proximidades da área de residência explicam 5.1% 

da variação entre a participação total dos rapazes, depois de se ajustar o transporte dos 

pais. Isso indica que os rapazes mais activos procuram e encontram locais para se 

exercitarem, sem que seja necessário o transporte dos pais. 

Num outro estudo, Whitehead, Biddle, O’Donovan & Nevill (2006) examinaram 

os correlatos sociais e psicológicos e o ambiente envolvente com uma amostra de 352 

raparigas entre os 11 e os 16 anos. Para as raparigas com 11-13 anos, a participação das 

mães e a importância positiva que atribuíam a actividade física foram identificadas 

como as variáveis mais importantes para distinguir as mais activas das menos activas. 

Entre as mais velhas, com 14-16 anos, a importância de serem fisicamente activas foi a 

variável mais determinante. O único factor do envolvimento que mostrou alterar os 
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níveis de participação foi a existência de equipamentos junto da área de residência. As 

raparigas mais velhas foram as que reportaram utilizar mais as infra-estruturas locais, 

podendo isso ser explicado por terem mais independência para saírem de casa sem a 

supervisão dos pais. 

Estes resultados suportam o modelo ecológico da actividade física, que enfatiza 

a importância da existência de infra-estruturas locais acessíveis e apropriadas (Hoefer et 

al., 2001). Duas recomendações podem brotar destes estudos – 1) aos pais deve ser 

ensinado a importância de transportarem os adolescentes para os locais de prática e 

podem também ajudá-los a descobrirem outras opções de transporte; 2) aumentar a 

acessibilidade às infra-estruturas pode estimular a participação sem recurso à 

dependência do transporte dos pais. Estas recomendações estão em concordância com 

as de outros autores, que referem que os maiores impedimentos que os pais manifestam, 

em relação à participação desportiva dos filhos, são: a preocupação com os transportes, 

a falta de locais apropriados na zona de residência e a segurança do bairro (Duke et al., 

2003; Li et al., 2006). 

Muitas crianças e adolescentes, principalmente das famílias de estratos 

socioeconómicos mais baixos, embora disponham de tempo livre, são inibidos de 

participarem por residirem em zonas cujos índices de criminalidade são significativos 

(Gordon-Larsen et al., 2000; Silva & Malina, 2000). Isso explica não só a ausência de 

uma forma de lazer activo como a presença de uma actividade sedentária muito 

característica entre os mais jovens – ver televisão. Estudos mostram que existe uma 

relação inversa entre o tempo passado a assistir televisão e a prática de actividade física. 

Eisenmann et al. (2002) referem que o aumento dos níveis de actividade física 

moderada e vigorosa estão associados a menos tempo em frente ao televisor. Os 

resultados destes autores suportam a hipótese que o aumento do tempo a ver televisão 

aumenta a obesidade infantil, por causa da ausência do efeito potencial da actividade 

física. Por outro lado, o tempo passado a ver televisão tem efeitos sobre os hábitos 

nutricionais dos mais jovens, contribuindo para uma ingestão de alimentos hiper 

calóricos e consequente aumento do índice de massa corporal (Francis, Lee & Birch, 

2003). 

Na interpretação destes dados alguns cuidados devem ser tidos, porque o 

sedentarismo dos jovens é multifacetado e não pode ser apenas medido através do 
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tempo gasto a ver televisão (Marshall, Biddle, Sallis, McKenzie & Conway, 2002). 

Nem sempre os comportamentos sedentários competem com a actividade física, 

podendo por vezes coexistirem (Biddle et al., 2004; Marshall, et al., 2002). 

O desenho arquitectónico das localidades é também um factor determinante ou 

inibidor da prática de actividade física. A proximidade dos locais de trabalho, escolas, 

espaços de recreação e lazer da área de residência, oferecem a possibilidade dos 

indivíduos se deslocarem através do transporte activo, sem recurso à utilização do 

automóvel ou transportes públicos. Quando tal é possível os benefícios para a saúde são 

claramente manifestos, principalmente na redução do índice de massa corporal (Frank et 

al., 2004). 

Talvez o agente com maior responsabilidade sobre os factores do envolvimento 

seja o poder político, porque a decisão da construção das infra-estruturas, a segurança e 

a forma arquitectónica são decisões da sua responsabilidade. Ao investigarem as 

diferenças em relação às orientações políticas relativamente à prática das actividades 

físicas e desportivas em três países diferentes, Finlândia, República Federal Alemã e 

República Democrática Alemã, Stahl, Rütten, Nutbeam & Kannas (2002) registaram 

diferenças deveras interessantes e extremamente importantes para o entendimento do 

potencial que o poder político tem para a promoção das actividades físicas e 

desportivas. Na Finlândia, a partir de 1960 deu-se uma alteração na orientação política 

relativamente à promoção do desporto, deixando de ser exclusiva para os atletas de alto 

rendimento, passando para o conceito de “desporto para todos”. Desde esse momento 

foi prestada atenção às oportunidades que as pessoas tinham para se exercitarem e das 

1607 instalações existentes em 1930, passaram a existir 14148 em 1964 e 29280 em 

1987. Importa salientar que 75% dessas instalações pertenciam às autoridades públicas. 

Na Alemanha federal, a preocupação com a promoção das actividades físicas e 

desportivas deu-se mais tarde, por não ser considerado um tema importante visto que o 

país estava em reconstrução. Por outro lado, na Alemanha de leste, embora sempre 

fizesse parte da agenda política a promoção do “desporto para todos”, a atenção sempre 

foi dada aos atletas de elite. Perante estas descobertas, os autores colocaram a seguinte 

questão: Será que existem associações entre a política, o espaço físico circundante e o 

comportamento? Da análise dos estudos observaram claramente que a orientação 

política pode influenciar o envolvimento e o comportamento das pessoas. A 
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percentagem de cidadãos activos era de 88% na Finlândia, 70.1% na Alemanha 

ocidental e 64.1% na Alemanha de leste. Relativamente à percepção das oportunidades 

para se exercitarem, os valores são de 69% para os finlandeses, 67% para os alemães 

ocidentais e apenas 28% para os de leste. É evidente que a filosofia de desporto para 

todos, que a política finlandesa tem seguido avidamente, parece ter resultados nas 

elevadas taxas de participação, percepção de boas oportunidades para a prática e 

elevado número de instalações desportivas (cobertas e ao ar livre). A orientação política 

seguida pela Alemanha de leste, que dava excessiva atenção ao desporto competitivo de 

alto rendimento, reflecte-se no comportamento das pessoas, registando-se baixas taxas 

de participação, ênfase nas actividades intensas, baixa percepção de oportunidades de se 

recrearem fisicamente e um baixo número de instalações desportivas, comparativamente 

com a Finlândia. 

Este estudo é de facto esclarecedor acerca da importância do poder político na 

acção de motivar os cidadãos para a prática das actividades físicas e desportivas, através 

da construção das infra-estruturas, condições de acessibilidade e da mensagem que é 

veiculada, enfatizando a importância que representa para todos. 

A compreensão prévia dos diferentes factores que exercem maior ou menor 

influência sobre a actividade física é de importância crucial, na expectativa de que o 

conhecimento emergente dos diversos estudos neste domínio possam resultar em 

orientações para o desenvolvimento de intervenções eficazes na mudança deste 

comportamento tão complexo, principalmente entre as crianças, adolescentes e jovens. 

44..  AA  EESSCCOOLLAA  NNAA  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  EE  DDEE  EESSTTIILLOOSS  DDEE  VVIIDDAA  AACCTTIIVVOOSS  

Actualmente a saúde é entendida como um recurso de vida que cada indivíduo 

deve gerir diariamente, por isso é considerada como a capacidade de cada sujeito lutar 

pelo seu projecto de vida em direcção ao bem-estar. A educação é entendida como um 

processo que favorece e possibilita o desenvolvimento das potencialidades dos 

indivíduos, de maneira a encontrar-se com a realidade de forma consciente, equilibrada 

e eficiente. 

Comparando os dois conceitos, conclui-se que há uma convergência de 

objectivos. São ambos concepções positivas, estando assentes na ideia de 



ESTADO DA ARTE 

84 

desenvolvimento das capacidades individuais e apelam para a necessidade de 

intervenção sobre o ambiente onde os indivíduos estão inseridos. Ambos 

complementam-se e têm a mesma finalidade. Se existe um processo comum, é possível 

ser sintetizado num único conceito – educação para a saúde. Sem este conceito o acto 

educativo passaria a ser parcial, pois estaria desprovido de uma vertente de vida ou de 

saúde que permite a tomada de decisões conscientes e responsáveis conducentes à 

realização de um projecto de vida. 

A escola constitui, de facto, o lugar privilegiado para a promoção da saúde e de 

estilos de vida activos, por possibilitar o acesso de todas as crianças, adolescentes e 

jovens ao conhecimento e à prática das actividades físicas e desportivas. 

44..11..  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  AAOO  NNÍÍVVEELL  DDAA  EESSCCOOLLAA  

Tradicionalmente, a educação para a saúde era concebida como a transmissão de 

conhecimentos científicos sobre temas de saúde, que sempre foram entendidos de forma 

restrita. Sem descurar a importância da informação, na medida em que não é possível 

tomar decisões na ignorância, não é suficiente para mudar valores, atitudes e 

comportamentos. Promover a saúde significa capacitar os indivíduos para a tomada de 

decisão, por isso outro pressuposto importante consiste em garantir que os alunos 

acreditem que podem influenciar as suas vidas, que podem fazer opções saudáveis, que 

podem mudar as atitudes e comportamentos. Assim sendo, a escola, e mais 

especificamente o professor, desempenha um papel fundamental. Neste sentido, as 

tradicionais abordagens que acentuavam a importância dos conteúdos cederam lugar às 

que acentuavam as metodologias (CDC, 1997). Esta inversão permite a integração da 

educação para a saúde em todas as áreas disciplinares. 

Nos Estados Unidos da América, em vários estados, as escolas têm atribuído 

uma grande ênfase à educação para a saúde, principalmente através de iniciativas 

relacionadas com a prática de actividades físicas e desportivas (Michigan Department of 

Education, 2001; Tappe & Burgesson, 2004). Procura-se actuar na prevenção, de forma 

a minimizar os problemas relacionados com o desmesurado aumento de peso da 

população, os comportamentos de risco relacionados com o consumo do tabaco e 

inactividade física. Estes problemas preocupam seriamente as autoridades e, ao 



ESTADO DA ARTE 

85 

manterem-se, prevêem-se graves consequências em termos sociais (Fox et al., 2004). 

Por este motivo, as escolas estão a ser apetrechadas de infra-estruturas e de pessoal 

qualificado para que a promoção da saúde seja efectiva e existem incentivos para a 

criação de programas de saúde pública, através da Educação Física (Tappe & 

Burgesson, 2004). McKenzie (2003) procedeu à avaliação de alguns destes programas 

(SPARK - Sports, Play, and Active Recreation for Kids, CATCH - Child and 

Adolescent Trial for Cardiovascular Health e M-SPAN - Middle School Physical 

Activity and Nutrition) e verificou que a Educação Física pode contribuir para aumentar 

os níveis de prática de actividades físicas e desportivas fora da escola. 

Alguns dos programas, no âmbito da promoção da saúde, que têm sido levados a 

cabo, apontam para determinados grupos específicos considerados de risco. Estas 

iniciativas, para além do valor que representam para os sujeitos envolvidos, também 

servem para mostrar à comunidade científica, políticos, pais e profissionais de educação 

o seu potencial. Neumark-Sztainer, Story, Hannan & Rex (2003) procuraram descrever 

e avaliar a viabilidade e aceitabilidade de um programa de promoção da saúde entre 

raparigas, pais e a escola, analisando o seu impacto a curto prazo nos hábitos de 

actividade física, alimentação, auto-percepção e índice de massa corporal. Dos 

resultados obtidos ficou demonstrado que o programa teve aceitação da escola, havendo 

vontade de o manter a longo prazo. A grande maioria dos pais expressou entusiasmo 

(92%), dizendo que recomendariam a outros pais, e 100% afirmaram que gostariam que 

o programa continuasse. Apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas 

entre os grupos de controlo e intervenção, a maioria das raparigas referiu que 

aumentaram os seus níveis de actividade física, melhoraram os hábitos alimentares e a 

percepção da sua imagem. Dois aspectos devem ser salientados com este estudo, a 

grande aceitação dos pais, escola e alunos e, a sugestão de que a escola pode promover 

programas eficazes para a melhoria da saúde e dos estilos de vida. 

Ainda nos Estados Unidos da América, um outro estudo realizado por Jamner, 

Spruijt-Metz, Bassin & Cooper (2004) para avaliar o efeito de um projecto de 

intervenção na escola, desenhado para aumentar os níveis de actividade física de 

adolescentes sedentárias, mostrou que as raparigas, ao fim de 4 meses, referiram ter 

uma maior participação nas actividades físicas e desportivas. Ficou demonstrado que 

uma intervenção na escola, desenhada cuidadosamente, administrada por professores de 
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Educação Física, tem o potencial para melhorar os comportamentos de actividade física 

de raparigas sedentárias e prevenir o declínio da aptidão cardiovascular. O estudo 

sugere que a escola pode ser um canal apropriado para o desenvolvimento de 

intervenções semelhantes, apresentando potencial para ser eficaz. 

Na Austrália, iniciativas para a promoção da saúde têm sido tomadas a diferentes 

níveis e contextos, dentro dos sectores da saúde e educação (AHPSA, 1997, 2006; 

Armstrong et al., 2000). Nas escolas, a educação para a saúde é parte integrante do 

currículo formal e está em estreita ligação com a Educação Física, sendo, em muitos 

casos, ensinada pelos professores desta disciplina. O que se pretende, 

fundamentalmente, é que os jovens aprendam e assimilem comportamentos de saúde e 

tenham um estilo de vida activo. Existe um ambiente encorajador para a promoção da 

saúde nas escolas, no entanto, esta ideia não está associada a uma política 

cuidadosamente articulada, a uma base sustentável, em termos financeiros e humanos 

(AHPSA, 1997). 

Para descrever os resultados de um projecto de promoção da saúde na Austrália, 

McBride & Midford (1999) entrevistaram os directores de 59 escolas envolvidas. Os 

dados sugerem que o interesse das escolas pode produzir mudanças organizacionais 

para apoiar a promoção da saúde e da actividade física. O suporte organizacional e o 

apoio externo são importantes para a iniciação e maturação, ficando manifesto que as 

escolas com esses apoios tinham mais oportunidades para continuarem. Apesar do 

reconhecimento das vantagens do projecto, ficou evidente que enfrentou algumas 

barreiras, como a falta de comprometimento das pessoas, apoio adequado e pessoal para 

dinamizar as iniciativas. Isso talvez se deva ao facto da escola ser uma instituição de 

elevada exigência e de conflito (Fox et al., 2004), não havendo disponibilidade por parte 

de alguns dos seus membros. 

Na Europa, cada vez mais se desenvolvem iniciativas para promover a saúde ao 

nível das escolas. A European Network of Health Promoting Schools está operacional 

em 38 países. Na sua primeira conferência, os representantes dos países presentes 

reconheceram o contributo da educação para a promoção da saúde, através do ensino 

dos riscos e da forma como os devem evitar (ENHPS, 1997).  

No Reino Unido, o facto da população estar a tornar-se uma das mais obesas da 

Europa levou o governo a declarar que a obesidade é um dos maiores problemas de 
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saúde pública e o maior desafio para o novo século (Sproston & Primastea, 2003). 

Como consequência, passou a apoiar programas de promoção da actividade física junto 

das crianças e jovens e vê a escola como o local mais importante para a implementação 

de iniciativas capazes de o conseguirem. Por isso, tem havido um aumento de infra-

estruturas desportivas e contratação de pessoal habilitado (Fox et al., 2004). Esta 

tendência tem paralelo com o que se tem observado na América do Norte e na Austrália. 

Em Portugal, a preocupação com a saúde levou a criação do projecto Rede 

Nacional de Escolas Promotoras da Saúde. Este é um projecto nacional com que tem 

como objectivo melhorar a qualidade de vida dos alunos e reforçar o acesso aos 

cuidados de saúde. Loureiro (2004) avaliou os resultados do trabalho que tem sido 

desenvolvido pelas escolas promotoras da saúde, comparando 3428 escolas pertencentes 

ao programa com 841 não pertencentes. Verificou que para todas as variáveis analisadas 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, sendo o 

resultado favorável para as escolas da Rede Nacional de Escolas Promotoras da Saúde. 

Apesar das diferenças existentes, a autora considera que ainda existe um longo caminho 

a percorrer no desenvolvimento de competências no âmbito específico da educação 

sexual, mas também ao nível organizativo e de envolvimento da comunidade. No 

entanto, é evidente o impacto positivo da promoção da saúde em meio escolar, contando 

com o trabalho em parceria de vários ministérios e organizações. 

O Ministério da Educação (2005) avaliou o programa de saúde escolar, 

analisando a evolução ocorrida entre 2000 e 2004. Dessa avaliação resultou um relatório 

que demonstrou que a abordagem tradicional da saúde (enfoque na prevenção das 

doenças) predominava, em detrimento de uma abordagem salutogénica (enfoque no 

ambiente e nos estilos de vida, como condição de bem-estar). Para a implementação da 

saúde em meio escolar, refere o relatório, exige-se cada vez mais uma avaliação 

qualitativa, monitorização dos processos e dos resultados a médio e longo prazo e 

demonstração de evidências dos projectos de promoção da saúde. A grande maioria dos 

Centros de Saúde (96%) tem equipas de saúde escolar, que em 2003/04 desenvolveram 

actividades num elevado número de Jardins-de-infância e escolas dos ensinos básico e 

secundário. 

Apesar das mudanças que se tem verificado nas escolas portuguesas, é 

claramente notório que quando se pensa em saúde não se estabelece, a priori, uma 
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relação com a prática de actividade física. Isso mostra que, provavelmente, é um 

conceito que figura longe dos projectos relacionados com a saúde que a Escola 

portuguesa quer implementar. 

Reconhecendo o valor da Escola para a promoção da actividade física e estilos 

de vida activos e saudáveis, o American Academy of Pediatrics (2000) e Pate et al. 

(2006) enunciaram algumas recomendações: 

1 – As escolas devem assegurar que todas as crianças e jovens participem no 

mínimo 30 minutos em actividade física com intensidade moderada a vigorosa durante 

o dia escolar. 

2 – As escolas devem oferecer programas de Educação Física relacionados com 

a saúde, baseados em evidências, que compreendam as normas nacionais para os alunos 

em todas as escolas. Estes programas devem providenciar quantidade substancial de 

actividade física moderada a vigorosa (isto é, 50% do tempo da aula) e devem ensinar 

aos alunos habilidades motoras e comportamentos que os façam ser activos pelo resto 

da vida. 

3 – O estado e os distritos devem certificar-se que a disciplina de Educação 

Física é ensinada por professores qualificados, em todos os níveis de ensino. 

4 – O estado deve certificar-se que as escolas cumprem o que vem expresso nos 

programas de Educação Física. 

5 – As escolas devem expandir as oportunidades para os alunos participarem em 

actividades físicas, através de clubes, lições, torneios internos e interescolares, que 

satisfaçam os interesses de todos os alunos. Os treinadores e outros líderes devem 

também ser qualificados e ter um certificado apropriado. 

6 – As escolas devem promover o transporte activo e os líderes devem trabalhar 

com as autoridades locais para assegurarem que os alunos tenham percursos seguros 

para caminharem e andarem de bicicleta de e para a escola. 

7 – Centros de desenvolvimento das crianças e escolas básicas devem 

providenciar às crianças pelo menos 30 minutos de intervalo durante o dia escolar. 

8 – As escolas devem proporcionar um programa de saúde baseado em 

evidências que enfatize os comportamentos motores e o aumento da actividade física e 

diminuição de comportamentos sedentários. 
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9 – As escolas de formação de professores devem providenciar programas de 

preparação profissional que produzam professores altamente qualificados para 

ensinarem os programas de Educação Física e educação para a saúde. 

Parece consensual na literatura a importância que a escola representa para o 

desenvolvimento de iniciativas com vista à promoção da saúde (CDC, 1997), e mais 

especificamente no desenvolvimento de hábitos relacionados com a prática de 

actividades físicas e desportivas (Daley, 2002; Fardy, Azzollini & Herman, 2004; 

Trudeau & Shephard, 2005).  

A escola providencia um contexto único para a aprendizagem, porque a 

receptividade e a capacidade para modificação de comportamentos estão nos períodos 

mais favoráveis; é um local onde as directrizes provenientes do poder político se fazem 

rapidamente sentir; lá encontram-se os profissionais qualificados e; o seu objectivo é o 

desenvolvimento eclético das crianças, adolescentes e jovens. Por estas razões é a 

instituição que apresenta o maior potencial para melhorar a saúde das crianças, 

adolescentes e jovens, providenciando instruções, programas e promovendo a actividade 

física. 

44..22..  AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  EE  AA  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDEE  EESSTTIILLOOSS  DDEE  VVIIDDAA  AACCTTIIVVOOSS  

Actualmente, as referências sociais e culturais da Educação Física já estão 

embrenhadas nos hábitos, valores, práticas de trabalho, lazer e nas tradições. Tal 

implica que a Educação Física apareça, desde cedo, no currículo escolar, de forma a 

reflectir a cultura social em que está inserida. A Educação Física e respectivos 

programas constituem representações sociais das actividades físicas e desportivas, tendo 

já um carácter de significado na nossa sociedade. 

Para além disso, e talvez até mais importante na conjuntura social actual, a 

Educação Física é um local privilegiado para se investir na promoção da saúde no 

contexto da saúde pública ao longo da vida, da mesma forma como os programas 

escolares devem influenciar os conhecimentos, comportamentos e atitudes desde a 

infância até a idade adulta (Haywood, 1991; Sallis & McKenzie, 1991). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000b), a promoção da 

actividade física na escola é um objectivo realístico e pode ser conseguido com o 
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contributo fundamental da disciplina de Educação Física. Por esta razão, definiu como 

objectivos para a disciplina: criar o hábito vitalício pela prática das actividades físicas e 

desportivas; desenvolver e melhorar a saúde e bem-estar dos estudantes; oferecer 

satisfação, prazer e interacção social e; ajudar a prevenir problemas de saúde que se 

podem manifestar no futuro. A consideração da exequibilidade destes objectivos reside 

no facto da Escola oferecer uma Educação Física obrigatória, permitindo que todos os 

alunos tomem parte das actividades físicas e desportivas, e porque possui estruturas 

adequadas e os profissionais mais qualificados. 

O potencial que a Educação Física representa na promoção da saúde, mais 

concretamente no desenvolvimento de estilos de vida activos e saudáveis, tem sido 

reconhecido (CDC, 1997; Haywood, 1991; Sallis & McKenzie, 1991; USDHHS, 1996). 

A Educação Física escolar providencia uma óptima oportunidade para que todos os 

alunos participem em actividades físicas e desportivas de forma estruturada e regular. 

Em alguns países, esse reconhecimento tem sido publicamente manifesto e a Educação 

Física passou a integrar as estratégias de promoção da saúde pública e prevenção de 

doenças (Harris & Penney, 2000; Tappe & Burgeson, 2004). Por este motivo, os 

objectivos da saúde pública nacional passam pela participação dos adolescentes na 

disciplina de Educação Física e foi proposto uma mudança de paradigma, cuja ênfase 

deixa de ser nos desportos de equipa, passando para a promoção da saúde e 

aprendizagem de actividades que promovam a prática ao longo da vida (Tappe & 

Burgeson, 2004). O uso de evidências científicas passou a ser uma recomendação para 

as intervenções, sendo um novo desafio para os professores de Educação Física.  

Estes objectivos ao serem considerados têm provocado alterações nos objectivos 

dos programas da disciplina (Morris, 1991). Como a adolescência é a idade em que os 

alunos começam a fazer as suas próprias escolhas, é importante serem desenhadas 

experiências que os ajudem a tomar decisões correctas acerca da sua saúde presente e 

futura. Em relação a isso Morris (1991) questiona se há alguma evidência que suporta 

que os programas de Educação Física produzem modificações no comportamento. 

Ao investigar a relevância dos programas de Educação Física e das actividades 

extracurriculares na preparação dos alunos para participarem em actividades físicas ao 

longo da vida, Fairclough, Stratton & Baldwin (2002) verificaram que a disciplina 

providencia significativamente menos oportunidades para os alunos participarem em 



ESTADO DA ARTE 

91 

actividades que poderão praticar ao longo da vida do que as actividades 

extracurriculares. Esse dado é preocupante porque a Educação Física assume um 

carácter obrigatório, enquanto que as actividades extracurriculares são facultativas, logo 

não implica a participação de toda a população estudantil. 

Ao avaliar a associação da Educação Física escolar e a participação em 

actividades físicas e desportivas, Everhart et al. (2005) examinaram um grupo de 201 

alunos do ensino secundário. Surpreendentemente observaram que os estudantes que 

estavam inscritos na disciplina de Educação Física participaram menos em actividades 

físicas e desportivas do que os que não estavam inscritos. Para os alunos inscritos, a 

disciplina não teve qualquer influência na prática de actividade física depois da 

graduação. 

Estes estudos parecem responder negativamente à questão levantada por Morris 

(1991) e, de certa forma, dão credibilidade aos resultados verificados por Rikard & 

Banville (2006) sobre as atitudes dos alunos, ao afirmarem que as suas habilidades não 

melhoraram nas aulas de Educação Física e que não sentiram qualquer benefício nos 

níveis de aptidão física com a frequência das aulas. A ser verdade, estas conclusões 

invalidam todas as considerações feitas sobre o valor da disciplina de Educação Física 

na formação global dos alunos e na promoção da saúde. Não obstante, outros estudos 

demonstram o contrário, evidenciando a influência positiva que a disciplina tem a curto 

e longo prazo e na melhoria da saúde. Isso conduz a ilação de que o problema não está 

na disciplina em si mesma, ou nos seus objectivos programáticos, mas na forma como é 

ministrada e no contexto em que decorre (Castelli & Rink, 2003; McKenzie, Marshall, 

Sallis & Conway, 2000). 

Da perspectiva da saúde, tem sido proposto que a Educação Física proporcione 

quantidades apropriadas de actividade física durante as aulas e, do ponto de vista 

educacional, espera-se que os alunos aprendam um capital de conhecimentos e 

habilidades que os permitam permanecer activos ao longo da vida (Sallis & McKenzie, 

1991). Embora a natureza destes objectivos se complementem, por vezes existe atrito 

entre ambos e, dependendo da abordagem pedagógica, podem ser mutuamente 

exclusivos. A diversidade de objectivos inerentes à disciplina, a experiência do 

professor e as suas orientações educacionais, as condições infraestruturais, a falta de 

políticas centrais em relação ao compromisso com a saúde relacionado com a actividade 
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física que deve ser providenciada, talvez expliquem as variações dos níveis de 

actividade física nas aulas e a diversidade dos efeitos que provocam nos alunos (Harris, 

2005; Stratton, 1996).  

Outra possível razão que explica a não existência de uma abordagem relacionada 

com a saúde deve-se directamente aos conhecimentos limitados, ou erróneos, que os 

professores têm sobre a aptidão e actividade física relacionadas com a saúde (Cale, 

2000; Castelli & Williams, 2007). Castelli & Williams (2007), com uma amostra de 73 

professores com idades entre os 23 e os 54 anos e com 1 a 31 anos de experiência, 

verificaram que apenas 38% teria sucesso num teste de conhecimentos adequado para 

alunos do 9º ano de escolaridade. Estes dados mostram claramente que a ignorância 

ainda é uma barreira a transpor. 

Para que a Educação Física alcance os seus objectivos essenciais, tanto os 

fisiológicos como os educacionais, ambos devem ser conscientemente integrados na 

planificação, reflectindo as intenções do professor, o que permite predizer a actividade 

das aulas. Isso significa que através de um trabalho metódico e da alteração do 

ambiente, a Educação Física pode manifestar o seu potencial como disciplina 

importante na promoção da saúde e na formação global dos alunos (Castelli, & Rink, 

2003). 

Num estudo com o objectivo de comparar as atitudes face aos exercícios e os 

hábitos, de alunos de 4 universidades que ofereciam de forma diferente a disciplina de 

Educação Física nos seus currículos, Adams & Brynteson (1992) verificaram que os 

programas de Educação Física eram susceptíveis de influenciarem as atitudes face à 

aptidão física, encontrando-se diferenças significativas nos conhecimentos, hábitos e 

actividade física semanal entre os alunos das diferentes instituições, sendo favorável 

para as universidades cujos programas tinham maior carga horária. Isso indica que um 

programa de Educação Física pode produzir mudanças comportamentais no imediato, 

estando estes dados em concordância com Gordon-Larsen et al. (2000), que observaram 

importantes associações entre a participação na Educação Física e os padrões de 

actividade física. 

No estudo de Wang et al. (2002), já anteriormente apresentado, verificou-se que 

a alteração do ambiente produz modificações nas crenças dos alunos, podendo levá-los 

a níveis de prática superiores por acreditarem que as suas habilidades podem ser 
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melhoradas. Esta descoberta sugere que, se for proporcionado um ambiente social 

adequado, muitos jovens podem ficar motivados para a prática de actividades físicas 

dentro e fora das aulas. Desta forma, a aula passa a ser um local onde o cumprimento 

dos diferentes objectivos é uma realidade. 

Para avaliar a actividade física de alunos do ensino secundário durante uma 

selecção de aulas de Educação Física, e estabelecer relações com a melhoria dos 

sistemas cardiorespiratório e músculo-esquelético durante diferentes actividades, 

Fairclough & Stratton (2003) seguiram 55 alunos com recurso ao uso de acelerómetros 

e monitorização da frequência cardíaca. As matérias leccionadas nas aulas de Educação 

Física proporcionaram significativamente diferentes níveis de actividade física nos 

alunos. As de maior intensidade apresentaram potencial para melhorar o funcionamento 

dos sistemas cardiorespiratório e músculo-esquelético. De acordo com estes resultados, 

talvez seja apropriado os alunos experimentarem uma grande proporção de actividades 

que promovam a saúde para compensar a diminuição que se fará sentir quando 

deixarem a escola. Contudo, as aulas devem ser significativas e proporcionar satisfação, 

de maneira que os alunos desenvolvam uma atitude favorável face à disciplina e 

continuem fisicamente activos. 

Os mesmos autores acima citados, num outro estudo com o objectivo de 

examinarem se a intervenção do professor pode melhorar os níveis de actividade física e 

avaliar se a intervenção compromete os objectivos da lição, os níveis de motivação e de 

percepção de competência, estudaram um grupo de 33 raparigas com 11-12 anos 

(Fairclough & Stratton, 2005b). Esta investigação demonstrou o potencial de uma 

intervenção para aumentar os níveis de actividade física moderada a vigorosa das 

raparigas ao nível da Educação Física. Através da modificação da abordagem do 

professor e do uso de técnicas e esquemas de gestão, as oportunidades para as alunas do 

grupo experimental estarem em actividade motora foram maximizadas, passaram mais 

tempo a andar e em actividades muito activas do que as alunas do grupo de controlo. Os 

níveis de motivação intrínseca e percepção de competência mantiveram-se estáveis e 

relativamente elevados em ambos os grupos, sugerindo que essas variáveis não são 

afectadas pelos níveis de actividade física praticados pelas alunas. Este estudo mostra 

como a quantidade de actividade física moderada a vigorosa pode ser aumentada sem 

comprometer a planificação e nem os objectivos da aula. Os autores consideraram que 
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essa intervenção teve sucesso porque foi centrada na forma como as aulas foram 

planificadas e ensinadas. Isso remete para o professor uma maior responsabilidade no 

cumprimento dos objectivos consagrados para a disciplina. 

Estes estudos demonstram que a Educação Física é um meio importante, através 

do qual os níveis de actividade física podem ser afectados. No entanto, são ainda 

necessárias evidências sobre a influência que esta tem no estilo de vida (Wallhead & 

Buckworth, 2004). 

Para que uma abordagem sobre o estilo de vida seja efectiva, é condição 

essencial a interiorização de determinados conceitos e o entendimento claro dos 

benefícios inerentes à prática do exercício. Isso levou alguns investigadores a 

considerarem que a Educação Física deveria ter concomitantemente uma componente 

física e outra teórica. Estudos têm sido realizados e da análise dos resultados parece que 

a transmissão de conhecimentos tem potencial para encorajar um estilo de vida activo 

(Brynteson & Adams, 1993; Dale, Corbin & Cuddihy, 1998), levando os alunos a 

exercitarem-se frequentemente e a atribuírem maior importância à actividade física 

(Brynteson & Adams, 1993). 

Sendo objectivos da Educação Física desenvolver e melhorar a saúde e bem-

estar dos estudantes e criar o hábito vitalício pela prática de actividade física (WHO, 

2000b), esperam-se efeitos em momentos diferentes. No primeiro momento os 

benefícios que se pretendem são a curto prazo, mas sobre estes a investigação tem 

demonstrado que são efémeros, desvanecendo-se em poucos dias de inactividade 

(Shephard & Trudeau, 2000). Mais importantes são os efeitos a longo prazo que se 

traduzem em benefícios ao nível da saúde através da prática regular de actividades 

físicas e desportivas. 

Para muitos alunos a Educação Física entra no currículo relativamente tarde, por 

isso existem poucas evidências objectivas dos efeitos a longo prazo da disciplina na 

saúde e estilo de vida do adulto (Shephard & Trudeau, 2000). A maior parte dos dados 

existentes provêm de estudos observacionais em vez de investigações experimentais. 

Trudeau, Laurencelle, Tremblay, Rajic & Shephard (1998, 1999) investigaram a 

influência da Educação Física diária na escola primária nas atitudes e níveis de 

actividade física e a percepção de barreiras na idade adulta. Como amostra utilizaram 

178 alunos no grupo experimental e 141 no grupo de controlo. Estes alunos foram 
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seguidos durante os 6 primeiros anos de escolaridade e, posteriormente, com a idade de 

30-35 anos responderam a um questionário sobre os seus hábitos de actividade física e 

as atitudes. Da análise dos dados verificou-se que entre os homens não existiam 

diferenças significativas entre os sujeitos dos dois grupos, mas entre as mulheres ficou 

evidente que as do grupo experimental praticavam mais actividade física do que as do 

grupo de controlo. Estes resultados sugerem que as mulheres que tiveram Educação 

Física diariamente têm maior probabilidade de permaneceram fisicamente activas. Em 

relação às percepções, as mulheres do grupo de controlo também foram mais favoráveis 

à prática de actividade física e reportaram melhor percepção de saúde. Isso demonstra a 

consistência dos resultados, ao estarem presentes duas determinantes da actividade 

física no grupo das mulheres mais activas. Este projecto evidencia que a Educação 

Física leccionada diariamente por um especialista, nos primeiros anos de escolaridade, 

providencia um efeito a longo prazo no estilo de vida. Apesar do programa não ter sido 

desenhado especificamente com a intenção de influenciar a saúde relacionada com a 

actividade física no futuro, teve efeitos positivos. Seria importante avaliar os efeitos de 

um programa desenhado especificamente para aumentar a participação e promover a 

actividade física relacionada com a saúde. 

Ao examinarem a prática de actividade física presente como um preditor da 

participação no futuro, Telama et al. (1997) seguiram 610 indivíduos, com idades entre 

os 9 e aos 18 anos, durante 12 anos. Os melhores preditores da participação dos adultos 

foram a prática de desportos competitivos e a disciplina de Educação Física. Embora 

não seja um estudo feito com a finalidade de avaliar os efeitos da Educação Física desde 

a infância, não deixa de ser interessante aparecer como um factor capaz de predizer a 

actividade física do adulto. Os resultados desde estudo suportam que a participação 

persistente no desporto aumenta a probabilidade dos sujeitos terem elevados níveis de 

actividade física na idade adulta. Isso sugere que se a disciplina de Educação Física 

tiver carácter obrigatório desde o 1º ciclo do ensino básico, leccionada por um professor 

devidamente qualificado para o efeito, pode ser uma determinante da prática de 

actividade física nos adultos. 

É evidente que a Educação Física ainda não demonstrou todo o seu potencial, 

nem tem dado cabalmente o seu contributo para a saúde pública (Koutedakis & 

Bouziotas, 2006). Vários factores têm contribuído para esse facto, variando entre os 
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países devido às idiossincrasias dos sistemas educativos e de formação, aos programas 

nacionais de promoção da saúde pública e ao reconhecimento social e político. Nos 

países onde a disciplina não assume um carácter obrigatório a partir do ensino 

secundário, o número de alunos participantes tende a decrescer (Brownson et al., 2005; 

Faulkner et al., 2007; Lowry et al., 2004), em muitos outros países nem sequer está 

implementada no currículo escolar (Hardman & Marshall, 2000). A sobrevalorização do 

desenvolvimento intelectual resulta na subvalorização da prática das actividades físicas 

e desportivas em ambiente escolar (Hardman & Marshall, 2000) e na falta de uma 

abordagem da actividade física relacionada com a saúde nos programas de formação de 

professores (Bulger, Mohr, Carson & Wiegand, 2001; Trost, 2004). Estes têm sido 

alguns dos aspectos mais apontados para o malogro da Educação Física na promoção da 

saúde e desenvolvimento de estilos de vida activos. 

É certo que todos esses problemas têm dificultado a afirmação categórica da 

Educação Física como disciplina fundamental para a promoção da saúde, no entanto, 

apesar de carecer de melhoramentos na formação de professores, na implementação dos 

programas e na efectivação de estratégias, a Educação Física tem um papel 

determinante na promoção da saúde pública. A investigação tem demonstrado que a 

prática constante faculta o desenvolvimento de rotinas (Trudeau et al., 1998, 1999), os 

conhecimentos que transmite permitem a aquisição de um reportório de habilidades 

motoras que capacita os indivíduos a praticarem actividade física autonomamente 

(Adams & Brynteson, 1992), e o conhecimento intelectual permite a compreensão 

adequada da interacção entre exercício e saúde, motivando, consequentemente, para a 

exercitação (Brynteson & Adams, 1993) fora e dentro do contexto escolar. 

44..22..11  DDIIFFEERREENNTTEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Em resposta ao declínio da actividade física, que ocorre principalmente no final 

adolescência, e ao aumento exponencial dos níveis de obesidade da população, os 

programas de Educação Física de muitos países, principalmente os mais desenvolvidos, 

têm sofrido alterações para fazer face a estas situações. Como resultado, as práticas 

discursivas da Educação Física passaram a ser baseadas num conjunto de mudanças 

ideológicas que vão da Educação Física e Desportiva à educação para a saúde (Green, 
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2000; Penney, Clarke & Kinchin, 2002). Estas mudanças não têm tido consenso ou 

consistência e nem sempre são acompanhadas de uma definição de objectivos 

alcançáveis (Cale & Harris, 2006; Johns, 2005). 

A presente ênfase que se atribui à actividade física relacionada com a saúde pode 

ser considerada como uma manifestação do novo paradigma de saúde em que cada 

indivíduo tem um papel importante. Vários investigadores têm tentado transpor este 

paradigma para o contexto do ensino das actividades físicas e desportivas em meio 

escolar, principalmente devido ao crescente interesse que a saúde pública tem 

expressado na Educação Física como um meio de promoção da saúde (Sallis & 

McKenzie, 1991). Assim sendo, a Educação Física passou a ser encarada de diferentes 

perspectivas, representando cada uma um modelo diferente – modelo biomédico e 

modelo educacional. 

 

MODELO BIOMÉDICO 

Um modelo que tem atraído a atenção dos oficiais da saúde pública é o discurso 

biomédico da Educação Física. De acordo com esse modelo, a Educação Física concebe 

a saúde como a ausência de doença e de traumatismo, argumentando com dados da 

anatomia, fisiologia e biomecânica. Considera-se que a actividade física oferecida na 

Educação Física deve ter maiores níveis de frequência e intensidade para mitigar os 

problemas resultantes do estilo de vida sedentário que caracteriza a sociedade (Johns, 

2005; Johns & Tinning, 2006). A disciplina centra as suas funções ao nível do corpo e 

no efeito do exercício sobre este, procurando elevar os níveis de aptidão física. 

Para os defensores deste modelo, a Educação Física deve centrar-se 

exclusivamente na promoção da saúde, através da maximização da frequência e 

intensidade das aulas, e a sua avaliação consiste na análise de indicadores morfológicos, 

função muscular, habilidade motora, função cardiorespiratória e regulação metabólica 

(Pate et al., 2006; Shephard, 1995; Shephard, 2005). 

A origem desta perspectiva não é recente, tem por base a influência do treino 

físico e o papel histórico regulador que a medicina tem exercido sobre a Educação 

Física. Na verdade, a aproximação da Educação Física com as ciências biomédicas foi o 

que acabou por conferir o estatuto científico à profissão, mas essa ligação entre as duas 

áreas foi também a responsável pelas maiores inadequações, porque o professor de 
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Educação Física assumiu o papel de educador do físico, deixando de atender às 

necessidades do aluno na sua totalidade, tornando-se um disciplinador, identificado com 

hábitos militares. 

As bases teóricas deste modelo assentam sobre as evidências que mostram a 

relação entre a prática regular da actividade física e a melhoria do estado de saúde 

(Paffenbarger et al., 1986), o declínio da actividade física como um factor de risco que, 

inevitavelmente, afectará a saúde (Ezzati et al., 2002; Lopez et al., 2006) e a 

confirmação de que um estilo de vida activo durante a infância conduzirá à participação 

do adulto (Silverman, 2005; Trudeau et al., 1998, 1999; Telama et al., 1997). 

Apesar da aceitação deste modelo por parte de alguns investigadores, Johns 

(2005) e Johns & Tinning (2006) assumem uma atitude crítica e baseiam as suas 

posições nas incertezas que este modelo apresenta. Nesta concepção de Educação 

Física, impõe-se a ideia de que o corpo humano é uma máquina que necessita de 

manutenção para não perder uma capacidade satisfatória – a saúde. Como essa 

assumpção carece ainda de confirmação para os mais novos, porque os resultados 

apresentados para a população infanto-juvenil são por vezes contraditórios e não 

acompanham os que estão descritos para os adultos (Twisk, 2001), a sua aplicabilidade 

nem sempre é bem aceite em meio escolar. 

Outro problema causado por este modelo está relacionado com a moralidade. Os 

estudantes são frequentemente rotulados (diligente e preguiço, bom e mau, resistente e 

desistente), porque se o que se pretende é elevar os níveis de actividade física através do 

aumento da frequência e intensidade, as diferenças individuais não são consideradas 

(Johns, 2005). Mas como as diferenças são uma realidade presente no contexto 

educativo, uma única “receita” não é apropriada para todos os alunos (Rankinen & 

Bouchard, 2002). 

O sucesso na Educação Física, de acordo com este modelo, está relacionado com 

a elevação dos níveis de aptidão física, por isso a ênfase no bom desempenho nos testes 

de aptidão física é uma marca característica deste discurso. Tem sido manifestada 

preocupação em relação a uma abordagem pedagógica baseada na promoção da aptidão 

física, por ter um efeito contraproducente na participação das crianças e adolescentes 

(Cale & Harris, 2006). Freedson & Rowland (1992) consideram que os programas 

baseados nos testes de aptidão física humilham, embaraçam e provocam desconforto 
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nos alunos menos habilidosos e reforçam a noção de que o exercício competitivo é 

desagradável. Por esta razão, é argumentado que, da perspectiva da saúde pública, o 

objectivo da promoção da actividade física deve consistir em influenciar os hábitos de 

prática e não na elevação dos níveis de aptidão física (Freedson & Rowland, 1992), e as 

intervenções devem focar os resultados comportamentais, cognitivos e afectivos (Harris 

& Cale, 1997). 

Na verdade, Shephard & Trudeau (2000) sugerem que a habilidade dos 

programas para desenvolverem os hábitos para a prática regular de actividade física, que 

persistem ao longo da vida, parecem ser mais importantes do que qualquer ganho a 

curto prazo, provocado pela melhoria dos níveis de aptidão física. Os benefícios da 

actividade física nos jovens são transitórios, por isso tem sido referido que é mais 

importante estabelecerem-se padrões de participação regular que possam permanecer 

até a idade adulta (Sallis et al., 1992). 

Observa-se, com frequência, acções norteadas por essa visão da Educação 

Física. O paradigma biomédico está presente em muitas intervenções, com a ênfase 

simplesmente no movimento. Esse posicionamento poderá reforçar os estereótipos, os 

preconceitos em relação a quem não se enquadra num padrão físico determinado como 

bom ou normal. 

A visão desse modelo é restrita ao nível da melhoria das capacidades físicas e 

ignora os aspectos psicossociais e experiências associadas com a saúde. A Educação 

Física, como disciplina curricular, tem também objectivos educacionais que lhe são 

inerentes (cognitivos, sociais e emocionais), cuja intenção é a formação global do aluno. 

 

MMOODDEELLOO  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  

Este modelo é talvez o mais comum e assenta os seus fundamentos em 

argumentos de ordem psicológica e educativa. A saúde é relacionada com o estilo de 

vida e é entendida como uma responsabilidade individual, sobre a qual cada sujeito faz 

as suas escolhas conscientemente. 

O exercício físico, através de uma panóplia de actividades físicas e desportivas, 

é fundamentalmente o objecto através do qual o professor operacionaliza a acção 

pedagógica. A sua importância reside no contributo que pode dar para a aquisição de 

um estilo de vida activo e saudável e na aprendizagem de um reportório de actividades 
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motoras que permitam a continuação da participação autonomamente depois da 

escolaridade obrigatória (Haywood, 1991; Sallis & McKenzie, 1991). 

Estratégias para o aumento da motivação (Biddle, 2001; Biddle & 

Chatzisarantis, 1999), de auto-conceitos (Carreiro da Costa et al. 1997; Hagger, Ashford 

& Stambulova, 1998; Hagger, Chatzisarantis & Biddle, 2001; Spinath & Spinath, 2005) 

e satisfação (Scanlan & Simons, 1992; Schmidt & Stein, 1991; Wankel, 1993), são 

privilegiadas para mudar os estilos de vida. Esta perspectiva baseia-se na ideia da 

racionalidade e liberdade, cuja finalidade é apoiar os alunos a fazerem opções 

fundamentadas no conhecimento aprendido. 

Os resultados que mostram o estado de saúde dos mais jovens, como 

consequência das suas opções relativas ao estilo de vida, constituem um desafio 

emergente para a disciplina de Educação Física. Através da educação é possível 

desenvolver estilos de vida saudáveis (Dale et al., 1998; Shephard & Trudeau, 2000; 

Tappe & Burgeson, 2004), prevenir doenças (Sabia, Santos & Ribeiro, 2004; 

Tuomiletho et al., 2001) e reduzir os gastos com os cuidados de saúde (Anderson et al., 

2005, Chenoweth, 2005). Neste sentido, os estudos realizados para definir estratégias de 

promoção da actividade física enfatizam a educação e os estilos de vida, remetendo para 

segundo plano os níveis de aptidão física (Dishman et al., 2004). 

O modelo educacional não exclui o desenvolvimento da aptidão física dos 

alunos, apenas não o considera a única ou a mais importante prioridade. Nos propósitos 

da disciplina estão explícitos, por um lado, a melhoria efectiva da aptidão física e, por 

outro, a promoção de aprendizagens de conhecimentos relativos aos processos de 

elevação da aptidão física e de uma atitude favorável face à prática regular das 

actividades físicas e desportivas. 

Na lógica dos programas nacionais de Educação Física, o conceito de aptidão 

física serve para caracterizar o desenvolvimento das capacidades físicas que permita ao 

aluno ser hábil na realização das tarefas que constituem a sua rotina diária, mas, 

concomitantemente, o aluno deve empenhar-se nas tarefas de aprendizagem das 

matérias leccionadas nas aulas, sem que o estado de desenvolvimento das suas 

capacidades seja um impeditivo. A aptidão física constitui um objectivo geral e não uma 

matéria específica do programa. 
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Do ponto de vista educacional, a Educação Física tem como objectivo o 

estabelecimento de hábitos de prática de actividade física que se mantenham para além 

da permanência na Escola (Shephard & Trudeau, 2000). Isso significa que a Educação 

Física não pretende apenas criar condições para os alunos melhorarem as suas 

capacidades físicas, mas, também, criar hábitos duradouros de actividade física que 

sejam uma fonte de diversão, satisfação e diminuição dos factores de risco para a saúde 

inerentes à vida sedentária (Haywood, 1991). Esta preocupação constitui uma das 

particularidades da Educação Física e é uma marca do nosso sistema educativo. 

Contudo, os resultados da investigação ainda não comprovaram cabalmente a 

possibilidade dos currículos ecléticos poderem desenvolver hábitos de actividade física 

permanentes (Everhart et al., 2005), nem o aumento do nível das capacidades físicas dos 

alunos (Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton & McPherson, 1990). Apesar de não 

existirem ainda resultados conclusivos, existem evidências que suportam que um 

programa de Educação Física que visa os aspectos do domínio físico (Fairclough & 

Stratton, 2005b), cognitivo e de apropriação e aperfeiçoamento das matérias de cultura 

física (Brynteson & Adams, 1993; Dale et al., 1998), bem como os aspectos mais gerais 

de socialização, têm efectivamente mais sentido no contexto escolar. 

Em oposição ao modelo biomédico, a Educação Física não procura apenas os 

objectivos relacionados com o corpo e nem tem a pretensão de formar atletas. Os seus 

objectivos são mais abrangentes e fazem parte integral da educação eclética de cada 

aluno, ou seja, a Escola e a Educação Física devem criar condições para que cada aluno 

desenvolva plenamente as suas potencialidades, adquirindo competências para cuidarem 

de si próprios, serem solidários e capazes de se relacionarem positivamente com o meio. 

Neste sentido, interessa que os alunos adquiram conhecimentos e gosto pelas 

actividades físicas e desportivas e façam da sua prática um estilo de vida. 

44..33..  AATTIITTUUDDEESS  DDOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  EE  JJOOVVEENNSS  

As atitudes face à escola e à Educação Física referem-se aos sentimentos 

pessoais em relação à instituição que a escola representa e a uma disciplina que integra 

o seu currículo. 
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As atitudes revestem-se de grande importância, porque podem predizer a 

motivação para a aprendizagem e o envolvimento dos mais jovens nas actividades 

físicas e desportivas. Está questão tem merecido alguma atenção devido ao fracasso e às 

elevadas taxas de abandono escolar que se tem verificado. Ao mesmo tempo, a 

importância de se desenvolver uma atitude favorável em relação à disciplina de 

Educação Física representa um dos objectivos dos programas de promoção da 

actividade física, perspectivando um contínuo da participação (Piéron, 2002; Trudeau & 

Shephard, 2005). 

44..33..11..  AATTIITTUUDDEE  FFAACCEE  ÀÀ  EESSCCOOLLAA  

A escola, entidade por excelência de referência social, desempenha um papel 

fundamental em qualquer sociedade. A seguir ao tempo passado em casa, é onde os 

mais jovens permanecem durante mais horas e estabelecem a maior parte das suas 

relações. 

Na escola são transmitidos os conhecimentos e comportamentos culturais, 

sociais e científicos que possibilitam aos jovens uma integração adequada à sociedade. 

Para que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades e a assimilação dos 

conhecimentos básicos seja efectiva, a escola assume um carácter obrigatório. Essa 

obrigatoriedade implica uma participação não voluntária dos seus intervenientes, o que 

por vezes se torna desagradável. Importa então que se criem condições favoráveis para 

que a passagem por ela seja marcada por experiências que o indivíduo deseje repetir ao 

longo da vida, mesmo na ausência da sua obrigação. 

Com uma amostra de 2669 alunos com 12 e 15 anos de idade, Delfosse et al. 

(1997) estudaram a atitude dos jovens europeus face à escola e à disciplina de Educação 

Física. Os resultados demonstraram que uma elevada percentagem de alunos se mostrou 

indiferente ou apresentou uma atitude desfavorável em relação à escola. Neste estudo, 

os valores expressos pelos jovens portugueses em relação a uma atitude positiva são 

particularmente elevados, quando comparados com os seus congéneres dos outros 

países. A relação entre os deveres de casa e a competência escolar apresentou também 

uma grande variação entre os estados. Estas diferenças poderão ser interpretadas de 

acordo com as diferentes formas de organização escolar e cultural, ou, numa visão mais 
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utilitarista, na inadequação dos conteúdos leccionados aos interesses dos jovens, ou 

seja, falta de pragmatismo das matérias escolares. 

Num estudo semelhante ao de Delfosse et al. (1997), Piéron, Telama, Almond & 

Carreiro da Costa (2001) investigaram a atitude de 6766 alunos de 9 países europeus. 

Os resultados indicaram que as raparigas têm uma atitude mais favorável do que os 

rapazes. Apesar de existir uma tendência desfavorável da atitude com o aumento da 

idade, para os jovens portugueses mais uma vez os resultados foram distintos dos 

restantes. O elevado valor referente a uma atitude favorável apresentada pelos jovens 

portugueses nos estudos de Delfosse et al. (1997) e Piéron et al. (2001), foram também 

observados por Góis (2000). Neste último, os valores foram relativamente mais 

elevados. Os resultados indicam que os jovens portugueses, de uma maneira geral, têm 

uma atitude favorável em relação à escola. Essa atitude favorável é claramente mais 

visível nas raparigas do que nos rapazes. 

No estudo de Marques (2003), com os adolescentes e jovens portugueses das 

instituições militares de ensino, 73% tinham uma atitude favorável ou muito favorável 

em relação à escola, 16.9% eram indiferentes e apenas 9.2% referiu não gostar. Apesar 

da particularidade das instituições estudadas, o facto de muitos alunos serem internos, 

esperavam-se resultados diferentes, uma vez que a vontade de estudar em tais escolas 

partia mais da vontade dos pais do que dos filhos. Contudo, foi claramente visível que 

os alunos gostavam da escola. Dos resultados da classificação automática foi possível 

observar-se que os alunos com percepções de um bom estado de saúde, competência e 

imagem corporal tinham uma atitude mais favorável do que os alunos com baixa 

percepção de competência e imagem corporal. Isso sugere que a percepção de 

competência desportiva é um factor importante para o desenvolvimento de uma atitude 

favorável em relação à escola. 

Estes dados são concordantes e confirmam que, de uma maneira geral, os alunos 

portugueses têm uma atitude favorável em relação à escola. O aspecto interessante em 

relação a essa descoberta é saber que Portugal é dos países europeus com maior taxa de 

abandono escolar antes do final do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

Essa constatação sugere duas possíveis explicações. Primeiro, a atitude dos jovens 

portugueses pode ter origem na convicção de que a escola representa uma instituição 

decisiva para garantir o sucesso profissional. Isso pode resultar num estímulo e está em 
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concordância com o facto das raparigas terem uma atitude mais favorável e 

apresentarem uma taxa de ingresso no ensino superior maior do que a dos rapazes. O 

outro aspecto pode estar relacionado com o sentimento de que a escola “é um bom local 

para se estar” (Matos et al., 2000b), isso significa que o móbil da atitude favorável é a 

interacção social, as oportunidades de convívio e o nível de apoio e aceitação dos pares 

(Matos et al., 2000b). 

Independentemente do motivo da atitude referida pelos alunos, é possível 

afirmar-se que a escola é um local do agrado da maioria e importante para o 

desenvolvimento das relações sociais e intelectuais. 

44..33..22..  AATTIITTUUDDEE  FFAACCEE  ÀÀ  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

A escola é uma instituição social indispensável na nossa sociedade, incluindo no 

seu currículo todas as matérias consideradas fundamentais para a aprendizagem e 

desenvolvimento dos jovens. A Educação Física faz parte deste rol de matérias, estando 

presente em todos os anos de escolaridade até ao final do ensino secundário, no sistema 

de ensino português. A razão fundamental para a sua inclusão no currículo é o facto dos 

seus objectivos não poderem ser alcançados por qualquer outra disciplina e, assim 

sendo, a sua especificidade atribui-lhe um estatuto pedagógico. 

Os objectivos da Educação Física estão associados às várias áreas do 

desenvolvimento humano. Relativamente aos aspectos relacionados com a saúde, 

através da prática regular das actividades físicas e desportivas a Educação Física pode 

influenciar positivamente os hábitos e gostos dos mais jovens (Harris & Cale, 1997; 

Haywood, 1991; Sallis & McKenzie, 1991). Para que tal aconteça, é fundamental que 

haja uma atitude favorável por parte dos alunos, de maneira a reconhecerem a sua 

utilidade para a vida. 

Nas últimas décadas houve um ressurgimento do interesse no estudo das atitudes 

dos alunos no contexto da Educação Física. O aumento desse interesse está relacionado 

com a participação futura dos mais jovens nas actividades físicas e desportivas 

(Silverman, 2005; Silverman & Subramaniam, 1999), por causa da existência de 

evidências que sugerem que os estudantes com atitudes desfavoráveis têm níveis de 

prática de actividade física inferiores, dentro e fora da escola. O reconhecimento desta 
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área de investigação tem sido manifestado, porque a promoção de uma boa atitude face 

à Educação Física e às actividades físicas e desportivas é uma componente importante 

na promoção de um estilo de vida activo entre os jovens (Silverman & Subramaniam, 

1999; USDHHS, 1996). 

No estudo de Delfosse et al. (1997) verificou-se que os alunos, de uma maneira 

geral, tinham uma atitude favorável em relação à disciplina de Educação Física. Esta 

atitude era semelhante nos alunos de 12 e 15 anos e em ambos os sexos. Os resultados 

apresentados para os jovens portugueses são interessantes, sendo a atitude favorável 

destes jovens superior a 90%. Estes dados reforçam os resultados verificados por Duarte 

(1992) e são confirmados por Gonçalves (1998), que observaram, também, que na 

generalidade os alunos tinham uma atitude muito favorável face à referida disciplina. 

 Apesar dos estudos demonstrarem que os alunos têm uma atitude positiva em 

relação à Educação Física, esta tende a decrescer com o seu aumento da idade (Delfosse 

et al., 1997). Este é um facto observado em vários estudos (Piéron et al., 2001; Trudeau 

& Shephard, 2005). No entanto, as instituições e a forma como a disciplina é leccionada 

podem ser determinantes para o desenvolvimento de uma atitude favorável. 

Contramestre (2004) verificou que a maior parte dos estudantes universitários de uma 

instituição militar de ensino, em que a Educação Física/Treino Físico era obrigatória no 

currículo académico, referiu ter uma atitude favorável face à disciplina. Este valor foi 

superior ao verificado por Maia (2004) (84.6%), num estudo semelhante em que foi 

utilizado o mesmo instrumento, mas com sujeitos que frequentavam os ensinos básico e 

secundário. Isso sugere que a mudança que se verifica da atitude com o aumento da 

idade pode estar relacionado com a conotação escolar que os jovens passam a atribuir à 

disciplina, principalmente quando esta não é obrigatória ou quando a sua avaliação não 

é considerada para efeitos de média final de curso. 

A atitude face à disciplina de Educação Física é o resultado da acção de diversas 

variáveis que, individualmente ou associadas, influenciam os sentimentos dos alunos. 

As variáveis podem ser os níveis de prática, percepção de saúde, percepção de 

competência, experiências positivas e socialização. Vários estudos feitos têm 

demonstrado a relação entre essas variáveis e a atitude dos alunos. 

Procurando examinar a influência da atitude dos alunos face à Educação Física 

na participação das aulas, Gonçalves (1998) concluiu que os alunos que manifestaram 
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atitudes positivas eram mais activos e demonstraram ter mais interesse pelas actividades 

propostas pelos professores. Contribuindo para um maior empenhamento, uma atitude 

positiva pode ser um forte indicador de sucesso académico na disciplina (Silverman, 

2005). Ao analisar a relação entre as atitudes e a participação em actividades físicas e 

desportivas extra-escolares, Piéron (2002) registou que, de uma maneira significativa, 

os alunos mais activos manifestaram uma opinião claramente positiva e superior aos 

não praticantes, sendo a diferenças de quase 20%. 

Estes estudos estabelecem uma relação muito interessante e mostram claramente 

a importância de uma atitude positiva para o empenho nas aulas e participação nas 

actividades extracurriculares, demonstrando que os alunos mais activos têm uma atitude 

mais favorável face à disciplina de Educação Física. 

Vários estudos têm evidenciado a relação entre a percepção de saúde dos jovens 

e o seu envolvimento nas actividades físicas e desportivas, demonstrando que os que 

percepcionam ter um melhor estado de saúde são mais activos (Ledent et al., 1997b; 

Contramestre, 2004; Marques, 2003; Matos et al., 2003; Piéron, 2002). Como parte da 

actividade física dos jovens acontece na escola, mais concretamente nas aulas de 

Educação Física, Botelho & Duarte (1999), num estudo sobre o estado de bem-estar dos 

adolescentes em função da prática de actividades físicas escolares, com 383 alunos de 

ambos os sexos do 3º ciclo de ensino básico, verificaram que os alunos que referiram 

ser mais activos eram os que gostavam mais da disciplina de Educação Física (atitude 

favorável) e apresentam um maior estado de bem-estar. Apesar dos resultados deste 

estudo não poderem ser generalizados, devido a ausência de diferenças significativas e 

porque se trata de um estudo local, não obstante, algumas evidências surgiram no 

sentido de se estabelecer uma relação entre uma atitude favorável face à Educação 

Física e o estado de bem-estar relacionado com a saúde. 

No estudo de Marques (2003), sobre as percepções, uma atitude favorável em 

relação à Educação Física era uma variável caracterizadora dos alunos com percepção 

de um bom estado de saúde, competência e imagem corporal. Ao contrário, os alunos 

com fracas percepções referiram não gostar da disciplina da Educação Física. 

Relativamente à percepção de competência, variável essencial para o 

envolvimento dos jovens nas actividades físicas e desportivas (Duda, 1987), no contexto 

escolar é fundamental para determinar a motivação para a prática e o empenhamento 
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motor. Carreiro da Costa et al. (1997) verificaram que nas aulas de Educação Física o 

empenhamento motor dos jovens com níveis mais elevados de percepção de 

competência era superior ao dos restantes alunos. Esse empenhamento resultou da 

motivação que tinham, muito mais do que da forma como o professor conduzia a aula. 

A motivação, por sua vez, resultou das crenças, prazer, percepção de competência e 

sentimentos positivos (atitude favorável) face à disciplina. 

Uma atitude positiva é fundamental para o envolvimento. Como forma de 

encorajar os alunos a adquirirem padrões de actividade física regular, é vital que 

pressintam o sucesso através de experiências agradáveis (Harris & Cale, 1997). O 

exercício e a actividade física devem ser promovidos de forma positiva com ênfase nos 

benefícios a longo termo, na melhoria das capacidades funcionais, na manutenção do 

peso e no bem-estar psicológico. 

Vários autores chamam a atenção para o tipo de actividades que têm sido 

desenvolvidas pelos professores de Educação Física, alertando que a proliferação dos 

jogos competitivos tem sido um obstáculo para muitos alunos sentirem prazer (Harris & 

Penney, 2000; Yang, Telama & Leskinen, 2000). O prazer na participação nas aulas está 

fundamentalmente relacionado com o formato e com o ambiente em que elas decorrem. 

Estes factores têm um impacto notável nos níveis de participação (Yang et al., 2000) e 

estão ligados às atitudes dos professores. Sleap & Wormald (2001), verificaram que, 

entre as raparigas, as experiências negativas são dos factores que mais contribuem para 

um forte sentimento de rejeição e que este está fundamentalmente associado aos 

professores. 

O que determina uma atitude positiva em relação à Educação Física e o 

desenvolvimento de um estilo de vida activa, não é o que se ensina, mas a forma como o 

processo de ensino é conduzido (Sleap & Wormald, 2001). Os pensamentos, valores, 

atitudes e concepções dos professores têm uma forte influência nos comportamentos dos 

alunos, por isso devem utilizar essa influência para promover a actividade física, 

principalmente entre as raparigas (Cale, 1996). Cale (1996) alerta os professores para 

reavaliarem as suas estratégias e para analisarem as oportunidades que a Educação 

Física tem oferecido aos alunos. 

A investigação nos domínios das percepções e pensamentos dos alunos têm 

contribuído para a compreensão das atitudes e comportamentos face à escola e à 
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disciplina de Educação Física. Os estudos têm revelado que, embora os sentimentos 

variem com a idade e sexo, são fundamentais para o sucesso académico e envolvimento 

nas actividades físicas e desportivas. 

44..44..  AASS  OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  EEDDUUCCAACCIIOONNAAIISS  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  

Os professores são os agentes educativos que estabelecem a relação entre o 

currículo formalmente instituído e os alunos, operacionalizando a panóplia de 

objectivos definidos a nível nacional através da sua acção pedagógica. São figuras 

centrais na implementação curricular, e dos quais depende o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem. 

Aparentemente, parece razoável supor-se que perante um documento oficial 

espera-se uma aplicação automática, no entanto o contexto educativo é complexo e a 

aplicabilidade do currículo depende fundamentalmente da atitude do professor, sendo 

esta determinada pelas suas crenças (Curtner-Smith & Meek, 2000). 

Especificamente no ensino das actividades físicas e desportivas, devido ao 

contributo que a Educação Física pode dar para a qualidade de vida individual e da 

sociedade (Carreiro da Costa, 2005), tem surgido um interesse crescente pela disciplina 

por parte das autoridades oficiais, como já foi referido anteriormente. Como a Educação 

Física existente malogrou na concretização dos seus objectivos (Trost, 2004), houve, e 

tem continuado ainda, um processo de alterações curriculares para que os novos 

currículos sejam efectivamente capazes de promoverem a prática das actividades físicas 

e desportivas, a saúde e um estilo de vida activo no futuro. Infelizmente, apesar das 

mudanças verificadas continuou-se a assistir a uma discrepância entre o currículo como 

texto definido e o currículo operacional, sendo este o resultado do currículo percebido 

por parte dos professores (Carreiro da Costa, 2005). 

A investigação na área da Educação Física tem procurado estudar o pensamento 

do professor do ponto de vista das suas crenças. Partindo do pressuposto de que o 

professor é um sujeito reflexivo, portador de crenças que orientam a sua acção 

profissional, as suas decisões e comportamentos reflectem o que defende ser a sua 

função, o papel que atribui à escola e às finalidades e concepções que tem da Educação 
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Física e do que a disciplina representa para os alunos. Isso levou a que vários 

investigadores começassem a estudar as orientações educacionais dos professores. 

As orientações educacionais representam perspectivas filosóficas que podem ser 

operacionalizadas em objectivos de aprendizagem para os alunos (Ennis & Chen, 1992). 

Para o seu estudo tem sido vulgarmente utilizado um instrumento desenhado por Ennis 

& Hooper (1988), denominado de Value Orientation Inventory (VOI), que é descrito em 

detalhe por Ennis & Zhu (1991). 

Procurando examinar as orientações educacionais dos professores, Ennis & Zhu 

(1991) utilizaram uma amostra de 90 professores de Educação Física para perceberem 

em que medida as suas decisões, relativamente aos objectivos de aprendizagem dos 

alunos, eram coerentes com as orientações filosóficas que figuravam no sistema de 

crenças educacionais. Da análise descritiva do perfil dos professores, os resultados 

indicaram que 13% colocaram prioridades em apenas uma orientação, 28.9% em duas, 

28.9% em três, 17.8% em quatro e 7.8% demonstraram alta ou baixa prioridade em cada 

uma das cinco orientações. Não foram identificadas diferenças significativas entre os 

professores de diferentes sexos, nem relativamente à experiência profissional. As 

orientações “processo aprendizagem” e “mestria disciplinar” apresentaram uma 

correlação negativa com as restantes. Informações importantes a serem consideradas são 

o facto de aproximadamente 97% dos professores terem uma posição consistente em 

pelo menos uma das 5 orientações, confirmando isso a existência de diferentes crenças 

num sistema educacional cujos objectivos são iguais para todos os sujeitos. Isso sugere 

a multiplicidade de interpretações dos objectivos educativos, levando a que se 

privilegiem certos aspectos do currículo em detrimento de outros, ou seja, os 

professores reflectem sobre as aprendizagens e actividades pedagógicas que desejam 

proporcionar aos alunos. Esse facto foi também observado por Banville, Desrosiers & 

Genet-Volet (2002), num estudo com professores de Educação Física da província do 

Quebeque, Canadá, em que 86% dos professores atribuíram alta prioridade a pelo 

menos uma orientação educacional. 

Associando orientações que em outros estudos estavam relacionadas e 

partilhavam semelhanças, Ennis, Ross & Chen (1992) investigaram o papel que 

desempenhavam na decisão curricular, a partir da perspectiva dos professores e dos 

alunos. Utilizaram como amostra 10 professores do ensino secundário e 70 alunos, 7 de 
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cada professor. Os professores orientados para o “processo aprendizagem” e “mestria 

disciplinar” afirmaram que encorajaram mais os alunos a aprenderem as habilidades e a 

adquirirem o conhecimento necessário para o desempenho. Por conseguinte, os seus 

alunos conseguiram reportar concretamente as matérias que aprendiam nas aulas. Por 

outro lado, os professores com as orientações “integração ecológica” e “reconstrução 

social” referiram que os objectivos de aprendizagem estavam relacionados com a 

interacção, cooperação e divertimento. Quando os seus alunos foram inquiridos, tiveram 

dificuldades em referir o que aprendiam nas aulas de Educação Física. Os resultados 

deste estudo evidenciam as diferenças entre os professores, demonstrando que as 

orientações educacionais, para além de contribuírem para uma interpretação diferente 

do currículo oficial, têm efeitos diversificados nas aprendizagens dos alunos. 

No estudo de Ennis & Chen (1995), com 495 professores de escolas do meio 

rural e urbano, com o objectivo de descrever o papel das orientações na tomada de 

decisão sobre o currículo, verificou-se que os professores das escolas urbanas 

valorizavam mais as orientações que se prendem com a responsabilidade social e o 

desenvolvimento da autonomia, enquanto que os professores do meio rural 

privilegiaram a aquisição dos conteúdos e os processos de aprendizagem. Estes dados 

sugerem que o contexto influencia a tomada de decisões dos professores. O facto dos 

professores do meio urbano seleccionarem fundamentalmente objectivos baseados nos 

afectos para os alunos negros evidencia a interferência contextual e a plasticidade das 

orientações educacionais. 

Num estudo interessante realizado por Curtner-Smith & Meek (2000), com o 

objectivo de descrever as orientações educacionais dos professores, de acordo com as 

decisões curriculares, e avaliar a sua compatibilidade com o currículo nacional de 

Educação Física, os resultados demonstraram que os professores tinham prioridades 

diferentes daquelas que estavam consagradas para a disciplina. Ficou evidenciado que a 

mensagem expressa nos currículos não é compatível com as orientações da maioria dos 

professores. Não foram encontradas diferenças significativas entre os géneros e 

experiência profissional, mas professores com experiência de ensino diferentes 

divergiram nas orientações. 

Para comparar o perfil das orientações dos professores de Educação Física 

belgas, Behets (2001) utilizou uma amostra de 274 estagiários e 637 professores em 
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serviço. Os resultados mostraram que as orientações educacionais e as crenças dos 

professores eram influenciados por prioridades pessoais e não dependiam do género. Os 

professores cujas orientações recaíam sobre os valores de responsabilidade social não 

privilegiaram o desenvolvimento individual, o que significa que não enfatizaram tanto a 

aprendizagem de habilidades físicas e desportivas. Comparando os professores em 

serviço com e sem formação universitária, registaram-se diferenças, os com formação 

superior valorizaram mais a “mestria disciplinar”. A formação universitária parece 

influenciar os professores a considerarem os conhecimentos teóricos dos programas, 

sendo orientados para valores baseados nos conhecimentos e aprendizagem das 

habilidades. Estes resultados foram confirmados por Behets & Vergauwen (2004), num 

estudo em que analisaram e compararam a orientação dos valores dos professores de 

Educação Física dos ensinos elementares e secundários, com 1165 professores dos dois 

níveis de ensino. 

A nível nacional, Vieira (2007) realizou um estudo sobre as orientações 

educacionais dos professores de Educação Física e o currículo instituído. Os resultados 

mostraram que todos os professores tinham um conhecimento profundo dos programas 

oficiais da disciplina. Por outro lado, apesar desse conhecimento as suas orientações 

individuais tinham uma forte influência sobre as suas decisões curriculares e os critérios 

e parâmetros que referiram utilizar para avaliar os alunos. As orientações com maior 

expressão e que os professores atribuíram maior prioridade foram “mestria disciplinar” 

e “processo aprendizagem”. 

Resultados muito semelhantes, também a nível nacional, foram observados por 

Cardoso (2008). A autora verificou que os professores de Educação Física tinham 

diferentes orientações educacionais e que estas influenciavam o ensino da Educação 

Física. Apesar da diversidade, maioritariamente os professores eram partidários das 

orientações “mestria disciplinar” e “processo-aprendizagem”. Os dados desses dois 

estudos não estão em concordância com Ennis et al. (1992), que verificaram que os 

professores davam mais prioridades aos objectivos do domínio social e afectivo. Isso 

confirma as conclusões de Banville et al. (2002), ao observarem diferenças entre 

professores de países diferentes. 

De uma maneira geral os estudos realizados apresentam alguns pontos em 

comum. A interpretação que os professores fazem dos programas curriculares é 
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influenciada, em grande medida, pelas suas orientações educacionais e filosóficas 

(Curtner-Smith & Meek, 2000). Esta, por sua vez, é influenciada pelo contexto, quer 

seja a localização da escola ou o nível de ensino em que lecciona (Banville et al., 2002; 

Behets & Vergauwen, 2004; Ennis & Chen, 1995; Vieira, 2007), sendo que a única 

orientação capaz de atravessar a cultura e os diferentes contextos é a “mestria 

disciplinar” (Banville et al., 2002). Relativamente ao género, não têm sido encontradas 

diferenças significativas entre homens e mulheres (Behets, 2001; Behets & Vergauwen, 

2004; Ennis & Zhu, 1991). Os resultados da investigação sugerem a existência de pares 

de orientações educacionais que influenciam as decisões curriculares dos professores. A 

“mestria disciplinar” está associada ao “processo aprendizagem” e distanciam-se do par 

“integração ecológica” e “reconstrução social” (Behets & Vergauwen, 2004; Curtner-

Smith & Meek, 2000; Ennis & Chen, 1995; Ennis et al., 1992; Ennis & Zhu, 1991; 

Vieira, 2007). Existe, portanto, uma dependência interna entre as orientações “mestria 

disciplinar” e “processo aprendizagem” e uma independência destas em relação às 

restantes (processo aprendizagem, auto-realização e integração ecológica). Estes 

resultados comprovam que os professores não têm apenas uma orientação educacional 

que os caracteriza, mas um conjunto de orientações que fazem parte do seu perfil, onde 

uma ou duas são dominantes. 

A Educação Física é uma disciplina curricular de frequência obrigatória e está 

presente desde o início da escolaridade até ao final do ensino secundário, havendo 

programas oficialmente instituídos para os diversos níveis de ensino. Apesar da 

existência dos programas e das directrizes orientadoras para todos os professores, é 

evidente uma incompatibilidade entre as prioridades dos professores e as que estão 

expressas nos programas curriculares (Carreiro da Costa, 2005; Curtner-Smith & Meek, 

2000; Howarth, 2000), conduzindo essas divergências, naturalmente, a diferentes 

práticas de ensino. Se os professores têm conhecimento dos programas (Vieira, 2007), 

será pertinente perguntar qual o motivo dessa divergência. Uma possível explicação, 

principalmente para os professores estado-unidenses que privilegiam orientações de 

cariz social e afectivo (Ennis et al., 1992), pode estar no facto dos professores 

procurarem agradar os adultos, tais como os colegas, pais e directores e a ênfase nos 

valores afectivos são susceptíveis de melhor compreensão (Martin, Kulinna, Eklund & 

Reed, 2001). 
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Carreiro da Costa (2005) considera que, para minimizar as divergências, é 

necessário preparar os professores para a sua actividade profissional de uma forma 

adequada, para compreenderem e enfrentarem as exigências da escola e as adversas 

condições de trabalho. 
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OOBBJJEECCTTOO  DDEE  EESSTTUUDDOO  

Este capítulo pretende apresentar o problema orientador do estudo, enquadrando-o no quadro 
conceptual da investigação actual, caracterizar o modelo de pesquisa, definir os objectivos que se 
pretendem atingir e apresentar as variáveis. 

11..  EENNUUNNCCIIAADDOO  DDOO  PPRROOBBLLEEMMAA  

Depois de tudo o que já foi referido, pode afirmar-se que existe uma relação 

positiva entre a prática de actividade física e a promoção da saúde e qualidade de vida. 

Contudo, apesar da proliferação do conhecimento existente e dos alertas da Organização 

Mundial de Saúde, os estudos sobre os estilos de vida e a prática de actividade física 

têm demonstrado que, de acordo com o que vem consagrado nas recomendações para a 

prática (Cavill et al., 2001; Haskell et al., 2007; Strong et al., 2005), uma parte 

significativa da população portuguesa, e de outros países, não pratica actividade física 

suficiente para usufruir dos benefícios ao nível da saúde (Browson et al., 2005; 

Marivoet, 2001; Martinez-Gonzalez et al., 2001). 

A situação é igualmente preocupante entre as crianças e adolescentes de muitos 

países europeus, verificando-se que uma elevada percentagem não pratica qualquer 

actividade física regularmente (WHO, 2009). No caso específico de Portugal os 

resultados são ainda mais gravosos, pois os adolescentes e jovens, quando comparados 

com os seus pares europeus, têm apresentado níveis mais baixos de actividade física 

formal e informal (European Commission 1999, 2004; Góis et al., 2004; Ledent et al. 

1997c; Matos et al., 2003).  

Para além do sedentarismo que caracteriza a sociedade portuguesa, a população 

enfrenta ainda um outro problema – excesso de peso e obesidade. A sua prevalência na 

população infanto-juvenil atinge valores já considerados alarmantes (Padez et al., 2004), 

sendo regular e amplamente divulgados pelos meios de comunicação social. 

Sendo o sedentarismo, o excesso de peso e obesidade consequências da nova 

configuração social que não parece alterar-se num futuro próximo, pode perspectivar-se 

que os problemas de saúde tenderão a agravar-se se o estilo de vida que caracteriza as 

populações ocidentais se mantiver. Por este motivo, a promoção da saúde e de estilos de 

vida activos e saudáveis deve compreender planos e programas em permanente 
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adaptação à realidade e com capacidade suficiente para despertar a atenção, criando 

receptividade e desejo de alterações de comportamentos. A instituição capaz, em 

potencial, de alterar os comportamentos das populações, pelo seu papel cultural e social 

e alcance populacional, é a escola (Jamner et al., 2004), principalmente por estarmos, 

com toda a evidência, perante um problema de educação. 

O papel da escola na promoção da saúde e de estilos de vida activos e saudáveis 

não está apenas relacionado com o facto de ser um local por onde todos os jovens 

passam, mas, principalmente, pelo tempo que os alunos lá permanecem semanalmente 

(Fox et al., 2004; Trost, 2004), sendo uma agência educativa que apresenta um potencial 

efectivo para influenciar significativamente o comportamento dos jovens. De referir 

ainda que a idade escolar representa um período crítico para os jovens, no que se refere 

à adopção de comportamentos de saúde, sendo que um estilo de vida activo é, em 

grande medida, o produto da sua promoção e desenvolvimento durante a adolescência 

(Vanreusel et al., 1997). Por este motivo a Organização Mundial de Saúde considera 

que os jovens com menos de 16 anos devem constituir um grupo alvo prioritário dos 

programas de educação para a saúde (WHO, 2000). 

Para além do tempo lá passado e do ambiente, na escola existe ainda a disciplina 

de Educação Física, parte integrante e obrigatória do currículo escolar, sendo uma das 

suas finalidades o desenvolvimento da aptidão física, na perspectiva da melhoria da 

qualidade de vida, saúde e bem-estar. Esta disciplina é, sem dúvida, um meio 

privilegiado para a promoção da actividade física entre os jovens, podendo produzir 

mudanças comportamentais, fazendo-os adquirir um estilo de vida activo, quando bem 

estruturada e organizada (Ainsworth, 2005; Corbin, 2002; Sallis & McKenzie, 1991; 

Silverman, 2005; Wallhead & Buckworth, 2004). 

Os problemas de saúde relacionados com o sedentarismo, excesso de peso e 

obesidade, são motivos de preocupação para as autoridades portuguesas, principalmente 

por estarem associados ao aparecimento de várias doenças crónico-degenerativas e a 

consideráveis perdas económicas para o país (Pereira & Mateus, 2000; Pereira et al., 

1999). Para fazer face a este problema social e de educação, o poder político reconheceu 

que a escola representa o espaço ideal para se implementarem medidas de prevenção. 

Por esta razão, como já foi referido anteriormente, foi criada a Rede de Escolas 
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Promotoras da Saúde, o Programa Nacional de Escolas Promotoras da Saúde, o 

Programa Nacional de Saúde Escolar, entre outros programas e iniciativas. 

Depois do que foi apresentado, coloca-se a seguinte questão – o que fazem a 

escola e a disciplina de Educação Física para promoverem estilos de vida activos e 

saudáveis? 

A resposta a essa questão carece de dados, pois poucos têm sido os estudos que 

se dedicam ao conhecimento efectivo do que estão, verdadeiramente, a escola e a 

disciplina de Educação a fazer para a promoção de estilos de vida activos e saudáveis, 

principalmente na realidade portuguesa, apesar dos vários programas criados e das 

avaliações que têm sido efectuadas (Loureiro, 2004; Ministério da Educação, 2005). 

Por este motivo, consideramos importante investigar a escola e a disciplina de 

Educação Física. Não obstante, o estudo de uma situação de educação revela-se 

complexo, porque compreende 4 dimensões de análise (aprendizagem, pessoal e 

relacional, organizacional e social e cultural) e tem vários intervenientes com papéis 

distintos (alunos, pais ou encarregados de educação, professores e funcionários). Assim 

sendo, é importante conhecer cada um dos intervenientes para melhor compreensão das 

situações de educação nas suas dimensões. 

Como a questão principal do estudo relaciona-se com o papel da escola e da 

disciplina de Educação Física na promoção de estilos de vida activos e saudáveis, o 

conhecimento acerca dos alunos, pais, professores e funcionários serve para caracterizar 

o contexto. 

Relativamente aos alunos, outras questões foram levantadas: quais são os níveis 

de participação nas actividades físicas e desportivas em contexto formal e informal, 

dentro e fora da escola? Quais são as atitudes, percepções e motivações que apresentam, 

considerando que são factores determinantes para a prática de actividade física? Que 

conhecimentos têm sobre a aptidão física relacionada com a saúde, uma vez que se trata 

de uma das áreas do Programa Nacional de Educação Física? 

Apesar destas questões já terem sido colocadas em diversos estudos (Carreiro da 

Costa et al. 1997; Carrol & Loumidis, 2001; Marques, 2003; Piéron, 2002; Sá, 2010; 

Villaverde et al. 2001), continuam actuais e para o presente estudo permitem verificar 

de que forma a escola está a utilizar esta informação para intervir junto dos alunos. 
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Para melhor compreensão dos alunos, deve-se estudar a família, principalmente 

os pais. Por esta razão procurou-se responder às seguintes questões: qual é a prática 

desportiva dos pais dos alunos? Qual é a importância que atribuem à disciplina de 

Educação Física? Que relação existe entre a prática de actividade física dos pais e dos 

filhos? 

O estudo dos pais é importante, porque representam os principais e mais 

influentes educadores, tendo muita importância na socialização desportiva dos jovens 

(Cleland et al., 2005; Colley et al., 1992; Taylor et al., 1994;Weiss & Hayashi, 1995). 

Tratando-se de um estudo em contexto escolar, os professores e funcionários não 

podem ser ignorados. Se uma escola pretende ser promotora da saúde deve providenciar 

um ambiente saudável. Os membros da comunidade escolar devem trabalhar 

sinergicamente para que as aprendizagens sejam efectivas e os cuidados com a saúde 

sejam uma prioridade para os estudantes, professores e auxiliares da acção educativa. 

Neste sentido, o papel dos educadores (professores) e auxiliares da acção educativa 

ganham especial importância e por esta razão surgem as seguintes questões: quais são 

os níveis de prática de actividade física dos professores e funcionários? Qual é a 

percepção que têm do estado de saúde? Como qualificam a experiência passada nas 

aulas de Educação Física? Qual é o papel da Educação Física no currículo escolar para o 

desenvolvimento dos alunos? 

Importa referir que sobre os professores e funcionários existem muito poucos 

estudos que caracterizam o seu estilo de vida, percepções e a importância que atribuem 

à disciplina de Educação Física, daí a importância de serem estudados, mormente 

porque são os adultos que trabalham na escola, devendo ser um exemplo para os alunos. 

Referente à escola, a Organização Mundial de Saúde recomenda que devem 

providenciar experiências e desenvolver estruturas capazes de promover e proteger a 

saúde. Os estudos têm demonstrado o seu papel na promoção da saúde, incluindo a 

actividade física (Jamner et al., 2004; Neumark-Sztainer et al., 2003), no entanto, alguns 

autores reconhecem que tem falhado neste aspecto (Cone, 2004; McBride & Midford, 

1999). Pretendendo compreender melhor a realidade procurámos ver respondidas as 

seguintes questões: Quais são as políticas, estratégias e as actividades que a escola 

investigada estava a realizar para promover a saúde em ambiente escolar? O que pensa a 

direcção da escola sobre a promoção de estilos de vida activos e saudáveis? 
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A resposta a estas questões é importante, porque estamos, como já foi 

anteriormente referido, perante um problema de educação e também porque a Rede 

Nacional de Escolas Promotoras da Saúde foi criada em 1994, tendo passado já 15 anos, 

sendo por isso expectável que se estendesse por todas as escolas, como tem sido 

expresso pelo Ministério da Educação. 

Por fim, a Educação Física deverá também assumir um papel relevante, porque a 

prática de actividade física regular e sistemática tende a facilitar a aquisição de hábitos e 

estilos de vida activos e saudáveis (Trudeau & Shephard, 2005). Deste modo, cabe aos 

professores de Educação Física o papel de estruturar uma Educação Física de qualidade 

que permita a exploração, a comunicação, a auto-realização e o desenvolvimento 

educativo dos alunos. Devido ao seu carácter obrigatório, o sistema educativo oferece a 

garantia de que todos os alunos se exercitem pelo menos durante o tempo consignado 

no horário escolar para a disciplina de Educação Física. Na sequência disso, colocamos 

as seguintes questões: qual é a oferta de actividades extracurriculares? Quais são as 

orientações educacionais dos professores? Como se caracteriza a qualidade e quantidade 

da actividade física curricular? 

 Perante todas as questões levantadas, e porque se pretende estudar a escola no 

seu todo, optou-se por escolher um caso particular, tornando desta forma a investigação 

exequível. 

A escola que foi objecto do presente estudo é uma secundária, com 3º ciclo do 

ensino básico, que fica situada na cidade de Lisboa. A escolha da escola prendeu-se 

com facto de ser considerada uma escola de referência a nível nacional, estando nos 

últimos anos nos lugares cimeiros dos rankings das escolas com melhor 

aproveitamento, contribuindo para isso uma forte liderança e um corpo docente 

relativamente estável. Concernente à disciplina de Educação Física, os professores que 

integravam o grupo disciplinar eram assaz reconhecidos no meio académico e 

profissional, tendo desenvolvido vários estudos e projectos de investigação, incluindo o 

Programa Nacional de Educação Física. 
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22..  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  DDOO  EESSTTUUDDOO  

Como a questão central do estudo era conhecer o que a escola e a disciplina de 

Educação Física fazem para promoverem estilos de vida activos e saudáveis, era 

importante estudar todos os intervenientes no processo educativo, quer tivessem uma 

acção directa ou indirecta. 

Este estudo enquadra-se no modelo ecológico, que tem sido considerado um dos 

mais adequados para a promoção da actividade física (Chen & Hancock, 2006; 

Matsudo, Araújo, Matsudo & Guedes, 2006), uma vez que se baseia na ideia de inter-

relação de factores, utilizando, fundamentalmente, como unidade de observação grupos 

de pessoas, tendo em atenção os factores sociais e físicos. 

Assim sendo, os objectivos desta investigação são: 

Ao nível dos alunos: 

1) Descrever o estilo de vida, as atitudes, as motivações para a prática de 

actividades físicas e desportivas e as percepções de saúde, competência e imagem 

corporal; 

2) Analisar a relação entre as actividades promovidas na escola, no âmbito da 

saúde e da promoção de estilos de vida activos, e a prática de actividades físicas e 

desportivas fora da escola, nos tempos livres; 

3) Avaliar os conhecimentos de aptidão física relacionados com a saúde; 

Ao nível dos pais: 

4) Descrever o estilo de vida e as percepções de saúde, as suas experiências 

passadas na disciplina de Educação Física e a compreensão sobre o papel da Educação 

Física no crescimento e desenvolvimento dos filhos; 

5) Analisar a relação entre a prática de actividade física dos pais e dos filhos. 

Ao nível dos professores e funcionários: 

 6) Descrever o estilo de vida e as percepções de saúde dos professores e 

funcionários, as experiências passadas na disciplina de Educação Física, a sua 

compreensão sobre o papel da Educação Física no crescimento e desenvolvimento dos 

alunos. 
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Ao nível da Escola: 

7) Conhecer as políticas, as estratégias e as actividades que a escola estava a 

realizar em termos de promoção de estilos de vida activos e saudáveis; 

8) Conhecer o pensamento dos membros do Conselho Executivo sobre a 

promoção de estilos de vida activos e saudáveis; 

Ao nível do grupo de Educação Física: 

9) Descrever o currículo de Educação Física e a oferta de actividades 

extracurriculares; 

10) Conhecer as orientações educacionais dos professores e verificar em que 

medida as mesmas influenciavam a intensidade das aulas, na perspectiva da promoção 

da saúde através da prática de actividades físicas e desportivas; 

Ao nível da sala de aula (aulas de Educação Física): 

11) Caracterizar a qualidade e quantidade da actividade física curricular; 

 

Este estudo assume-se como um diagnóstico, na medida em que pretende 

recolher informações para caracterizar uma realidade, permitindo uma intervenção 

futura ao nível da escola e da disciplina de Educação Física, para o desenvolvimento de 

programas de promoção de estilos de vida activos e saudáveis. 

33..  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  AANNAALLIISSAADDAASS  

Através da análise de outros estudos sobre o mesmo tema, identificámos um 

conjunto de variáveis que poderão influenciar a promoção da saúde e os estilos de vida 

activos e saudáveis. Pode considerar-se que o “estilo de vida” é a variável capaz de 

representar o produto das inter-relações de todas as outras, por expressar um conjunto 

de comportamentos, hábitos, sentimentos, conhecimentos, percepções e atitudes que 

podem afectar a saúde. 

 As características pessoais dos alunos, nomeadamente a idade e o sexo, são 

factores que contribuem para a caracterização do estilo de vida. Estudos mostram que 

há diferenças de comportamentos entre os sexos e entre os escalões etários (Marques, 

2003; Matos et al., 2000a; Piéron, 2002; Seabra et al., 2008). A investigação sobre os 

alunos também tem evidenciado que os conhecimentos, atitudes, percepções e 
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motivações podem afectar a participação desportiva e o que aprendem nas aulas, sendo 

igualmente factores caracterizadores do estilo de vida (Dishman, 1990; Marques, 2003; 

Ledent et al., 1997b; Piéron 2002). Considerando o que foi mencionado anteriormente, 

o presente estudo analisou as percepções, atitudes, orientação dos objectivos 

(motivações), conhecimentos, participação nas actividades físicas e desportivas, tipo e 

importância das actividades de lazer e as características socio-demográficas dos alunos. 

Como a família é o primeiro e principal agente educativo, pareceu-nos 

importante conhecer o estilo de vida e as percepções dos pais, assim como as 

expectativas sobre as aprendizagens que devem ser promovidas na disciplina de 

Educação Física, a sua importância no currículo e na formação global dos alunos. 

Considerámos também as habilitações académicas dos pais, porque esta variável tem 

sido apontada como factor de variabilidade da participação dos filhos nas actividades 

físicas e desportivas. 

Como a escola é o local onde os alunos passam mais tempo, com a excepção da 

residência, logo, a acção exercida pelo currículo formalmente definido e o currículo 

oculto influenciam os seus comportamentos, hábitos e conhecimentos, 

consequentemente o estilo de vida (Fox et al., 2004; Trost, 2004). Desta forma, o 

conhecimento das práticas desenvolvidas nas escolas revela-se importante para 

compreendermos de que forma estas variáveis se relacionam. Destaca-se a política da 

escola relativamente à promoção da saúde e de estilos de vida activos e saudáveis e a 

importância que a Direcção atribui à disciplina de Educação Física, através da 

organização dos horários, do apoio ao Desporto Escolar e outras iniciativas do grupo de 

Educação Física. 

Os professores, responsáveis pela formação académica, social e moral dos 

alunos; e os funcionários, agentes fundamentais no auxílio da acção educativa, têm um 

papel importante no processo de desenvolvimento dos alunos. Apesar de não existir na 

literatura muita informação sobre a importância desses agentes na aquisição de um 

estilo de vida activo e saudável por parte dos alunos, é razoável supor que possam 

influenciá-los. Por esta razão, consideramos necessário estudar as suas percepções de 

saúde, a experiência que tiveram na Educação Física, a importância que atribuíam à 

disciplina e os estilos de vida. 
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No currículo escolar a disciplina de Educação Física é aquela cuja acção pode 

melhor influenciar a saúde e o estilo de vida. Os objectivos definidos para a disciplina 

estão relacionados com várias áreas do desenvolvimento humano que, directa ou 

indirectamente, condicionam e influenciam os estilos de vida. A sua utilidade social, 

relativamente à promoção da saúde, não se resume aos ganhos imediatos, mas, pelo 

efeito da prática constante, a um horizonte longínquo, pela possibilidade que oferece 

aos mais jovens de permanecerem fisicamente activos (Telama, 1998; Trudeau & 

Shephard, 2005). Alguns dos maiores desafios que a Educação Física enfrenta, como 

meio de promoção da saúde, estão relacionados com a quantidade e qualidade da 

actividade física curricular. A quantidade é importante para assegurar o volume 

necessário que as recomendações consagram para os benefícios ao nível da saúde 

(Corbin, Pangrazi & Welk, 1994; Sallis & Patrick, 1994); a qualidade para assegurar a 

participação presente e futura, desenvolvendo o hábito da prática regular relacionada 

com a promoção da saúde e melhoria e manutenção dos níveis de aptidão física, tal com 

vem descrito nos programas oficiais da disciplina. 

Assim, interessou-nos conhecer o projecto de desenvolvimento da disciplina de 

Educação Física, a quantidade e qualidade de actividade física curricular, de 

complemento curricular e extracurricular e as orientações educacionais dos professores, 

para analisar o grau de coesão conceptual do grupo disciplinar. 

Sistematizando, este estudo de caso, que se enquadra numa dimensão descritiva, 

considera as seguintes variáveis: 

Variáveis relativas aos alunos: 

Actividades de Lazer – Actividades praticadas nos momentos de lazer, 

podendo ser activas ou passivas. 

Prática de actividades físicas e desportivas – Prática desportiva nos 

contextos formal, informal e no Desporto Escolar 

Percepções – Percepções de saúde, competência e imagem corporal. 

Atitudes – Atitudes face à escola, Educação Física e às actividades físicas e 

desportivas. 

Orientação dos objectivos – Motivação para a prática de actividades físicas 

e desportivas. 
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Conhecimentos – Refere-se aos conhecimentos dos alunos do 12º ano de 

escolaridade. Conhecimentos sobre o treino físico e actividade física 

relacionada com a saúde. 

Socio-demográficas – Idade, sexo e profissão dos pais. 

 

Variáveis relativas aos pais dos alunos: 

Socio-demográficas – Referem-se ao sexo, nível de instrução e profissão. 

Estilo de vida – Reporta-se às práticas de lazer e participação nas 

actividades físicas e desportivas. 

Experiência na disciplina de Educação Física – Diz respeito à experiência 

passada na disciplina de Educação Física, enquanto alunos. 

Importância que atribuem à disciplina de Educação Física – Incide sobre a 

opinião acerca do papel da disciplina de Educação Física no currículo 

escolar. 

Percepção da saúde – Diz respeito à percepção do estado de saúde. 

Percepção da actividade física praticada – Está relacionada com a percepção 

que tinham da sua participação nas actividades físicas e desportivas. 

 

Variáveis ao nível dos professores e funcionários: 

Socio-demográficas – Referem-se ao sexo e nível de instrução. 

Estilo de vida – Reporta-se às práticas de lazer e participação nas 

actividades físicas e desportivas. 

Experiência passada na disciplina de Educação Física – Diz respeito às 

percepções sobre a qualidade da experiência passada na disciplina de 

Educação Física, enquanto alunos. 

Importância que atribuem à disciplina de Educação Física – Incide sobre a 

opinião acerca do papel da disciplina de Educação Física no currículo 

escolar. 

Percepção da actividade física praticada – Está relacionada com a percepção 

que tinham da sua participação nas actividades físicas e desportivas. 

Percepção de saúde – Refere-se à percepção do estado de saúde. 
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Variáveis ao nível da escola: 

Política de promoção da saúde – Esta variável diz respeito ao que a escola 

fazia, formalmente, com o objectivo de promover a saúde e estilos de 

vida activos e saudáveis. 

 

Variáveis ao nível do grupo de Educação Física: 

Actividades Extracurriculares – Reporta-se às actividades dinamizadas pelo 

grupo de Educação Física para os alunos e outros grupos. 

Orientações Educacionais dos professores de Educação Física – Esta 

variável diz respeito às concepções educativas dos professores. 

Quantidade e qualidade da actividade física nas aulas de Educação Física – 

Incide sobre a aula de Educação Física, procurando analisar a 

actividade física oferecida aos alunos. 

 

Na figura seguinte estão apresentados esquematicamente os conjuntos de 

variáveis analisadas no estudo e a forma como se inter-relacionam. 

 

 
Figura 1 – Modelo de estudo 
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O conhecimento dos alunos, pais, professores e funcionários tem, no presente 

estudo, principalmente a função de caracterizar o contexto, para se determinar o 

contributo da escola e da Educação Física na promoção de estilos de vida activos e 

saudáveis. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  

Neste capítulo serão apresentados os métodos e os procedimentos utilizados na investigação. 
Inicialmente irá ser feita uma caracterização da escola, instalações desportivas e dos sujeitos que 
participaram no estudo. De seguida serão apresentados os instrumentos de pesquisa e a forma 
como foram aplicados. Finalmente, serão apresentados os procedimentos utilizados no tratamento 
e análise dos dados. 

11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  

A escola pertence à Direcção Regional de Educação de Lisboa, está situada na 

cidade de Lisboa, numa zona residencial, tendo vários outros estabelecimentos de 

ensino contíguos. É uma escola secundária com 3º ciclo do ensino básico, considerada 

de referência no contexto do sistema educativo português, com um corpo docente 

relativamente estável. 

Dos 131 professores que trabalhavam na escola, 99 eram efectivos e apenas 8 

eram contratados, os restantes, apesar de não serem efectivos no estabelecimento de 

ensino, já tinham uma posição estável na carreira. O quadro 2 apresenta os professores 

de acordo com o grupo a que pertenciam e a respectiva categoria profissional. 

 

Quadro 2 – Categoria profissional dos professores 

Categoria profissional 
Grupo Efectivos na 

escola 
Efectivos com 
destacamento 

Profissionalizados
em QZP 

Estagiários Contratados 
Total 

1º Grupo 9  3  1 13 
4º Grupo A 8     8 
4º Grupo B 3     3 
5º Grupo 9  2   11 
6º Grupo 2     2 
7º Grupo 3    1 4 
8º Grupo A 5   2 1 8 
8º Grupo B 13 1 3   17 
9º Grupo 10 2   1 13 
10º Grupo A 4 1 1   6 
10º Grupo B 4  2  1 7 
11º Grupo A 4  1   5 
11º Grupo B 10    1 11 
12º Grupo 5     5 
Educação Física 8 2  3  13 
E.M.R. Católica 1     1 
Técnicas Especiais     1 1 
Informática 1   1 1 3 
Total 99 6 12 6 8 131 

 

Estavam inscritos 979 alunos, distribuídos por 41 turmas do 7º ao 12º ano de 

escolaridade, 410 no 3º ciclo do ensino básico e 569 no ensino secundário. A média de 
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alunos por turma era de 23.9. A maior parte dos alunos vivia nas imediações da escola, 

na mesma freguesia, havendo um número reduzido proveniente de zonas afastadas.  

Os horários escolares dos alunos obedeciam a dois turnos específicos. O turno da 

manhã tinha início às 8:15 horas e terminava às 13:15 horas, o turno da tarde iniciava às 

13:45 horas e terminava às 17:00 horas. As unidades básicas do horário eram blocos de 

45 minutos de aulas. O quadro 3 mostra a mancha horária de um dia escolar. 

 

Quadro 3 – Horário da Escola 

Turno da Manhã  Turno da Tarde 
Tempo Início Fim  Tempo Início Fim 

1º 8:15 9:00  1º 13:45 14:30 
2º 9:00 9:45  2º 14:30 15:15 
3º 10:00 10:45  3º 15:30 16:15 
4º 10:45 11:30  4º 16:15 17:00 
5º 11:45 12:30  
6º 12:30 13:15  

Reuniões 

 

Na escola trabalhavam 40 funcionários, 29 como auxiliares de acção educativa e 

11 nos serviços administrativos. 

22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  DDEESSPPOORRTTIIVVAASS    

A qualidade das condições infraestruturais desportivas da escola era uma das 

suas principais características. Apesar de ter mais de duas décadas de existência e de, 

até ao momento da realização do estudo, nenhuma obra de reparação ter sido efectuada, 

as instalações desportivas podiam ser consideradas vanguardistas no contexto nacional. 

O quadro 4 apresenta os espaços que caracterizam o pavilhão desportivo. 

 

Quadro 4 – Instalações do pavilhão desportivo 

Piso 0 Piso 1 Piso 2 

Polidesportivo grande Galeria de Ténis de Mesa Gabinete dos professores 
Polidesportivo pequeno Ginásio pequeno 2 Balneários para professores 
Ginásio pequeno com galeria Sala de Luta 4 Balneários para alunos 
Arrecadação de material Sala para aulas teóricas Hall amplo 
Sala de audiovisuais Gabinete de estágio  

 

No centro do pavilhão, no piso inferior, encontrava-se um polidesportivo com 

marcações e dimensões oficiais para a prática de vários jogos desportivos colectivos, 

nomeadamente, Andebol, Basquetebol, Corfebol, Futsal e Voleibol. Contíguo a este, de 

um dos lados, existia um outro polidesportivo com dimensões reduzidas que podia ser 
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utilizado para a prática de actividades como por exemplo Badminton, Basquetebol, 

Corfebol e Voleibol; no lado oposto existia um outro ginásio e um pequeno espaço para 

actividades de ritmo e expressão. No corredor que passava ao lado do gimnodesportivo 

maior e ligava os dois ginásios menores estava a arrecadação do material e uma sala de 

audiovisuais. 

O piso 1 tinha uma galeria para a prática exclusiva de Ténis de mesa e do lado 

oposto outro ginásio com dimensões reduzidas, que era utilizado principalmente para a 

prática de actividades gímnicas, Badminton e Voleibol. Neste espaço, numa das 

paredes, estava instalada uma parede artificial de escalada. Ao longo do corredor que 

liga os espaços referidos anteriormente, encontravam-se as instalações sanitárias, uma 

sala de aula, um ginásio de Luta e um gabinete de estágio. 

No piso 2 estavam os balneários, o gabinete dos professores de Educação Física 

e um amplo hall. 

Para além dos espaços referidos, os corredores e espaços mais amplos, existentes 

em toda a área do pavilhão, eram também utilizados para a prática da Patinagem, 

Hóquei em Patins, Atletismo (barreiras), trabalho de condição física e por vezes para a 

realização do aquecimento de activação funcional e orgânica no início das aulas. 

No espaço exterior existia um polidesportivo aberto. O piso estava em más 

condições e o material num estado de degradação avançado. Este espaço, embora fosse 

utilizado também para as aulas de Educação Física, era fundamentalmente usado pelos 

alunos para prática de actividade física informal. 

33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  NNOO  EESSTTUUDDOO  

Como se tratava de um estudo de caso, integrado no modelo ecológico, 

procurámos recolher dados de todos os intervenientes no processo educativo, a saber, 

alunos, pais, professores e funcionários. Contudo, tal nem sempre foi possível e em 

alguns casos a intenção era apenas de analisar grupos específicos de indivíduos. 

Seguidamente serão apresentados os sujeitos que participaram do estudo. 
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33..11..  AALLUUNNOOSS  

Participaram no estudo 827 alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade, o que 

correspondeu a 84.5% da população estudantil. Destes, 49.2% eram do sexo masculino 

e 50.8% do sexo feminino (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Distribuição dos alunos pelo ano de escolaridade 

Ano de escolaridade Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

7º ano 108 13.1 
8º ano 165 20.0 
9º ano 73 8.8 
10º ano 175 21.2 
11º ano 125 15.1 
12º ano 179 21.6 
Não respondeu 2 0.2 
Total 827 100.0 

 

A idade média dos alunos era de 15.2 ±1.95 anos, variando entre o mínimo de 11 

e o máximo de 21 anos. O quadro 6 mostra a distribuição dos alunos por idades, 

verificando-se que, na sua maioria, tinham entre 12 e 18 anos, correspondendo às idades 

normais dos alunos que frequentam do 7º ao 12º ano de escolaridade. 

 

Quadro 6 – Distribuição dos alunos por idades 

Idade Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

11 1 0.1 
12 81 9.8 
13 105 12.7 
14 118 14.3 
15 156 18.9 
16 119 14.4 
17 144 17.4 
18 77 9.3 
19 11 1.3 
20 6 0.7 
21 4 0.5 

Não respondeu 5 0.6 
Total 827 100.0 

 

Tratando-se de uma escola com oferta educativa ao nível do 3º ciclo de ensino 

básico e ensino secundário, normalmente recebe os alunos pela primeira vez nos 7º e 

10º anos de escolaridade. Assim sendo, o número de alunos que frequentava a escola 

pela primeira vez correspondia a uma grande percentagem. O quadro seguinte mostra a 

distribuição de acordo com o tempo que frequentavam a escola. 
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Quadro 7 – Distribuição dos alunos pelo tempo que frequentam a escola 

Anos na escola Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

1 ano 254 30.7 
2 anos 233 28.2 
3 anos 172 20.8 
4 anos 60 7.3 
5 anos 44 5.3 
6 anos 56 6.8 
7 anos 4 0.5 
Não respondeu 4 0.5 
Total 827 100.0 

 

33..22..  PPAAIISS  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  

Dos 1654 encarregados de educação elegíveis, participaram no estudo 898 pais, 

mães e outros adultos responsáveis pelos alunos – 419 do sexo masculino e 479 do sexo 

feminino. Destes, a grande maioria eram pais e mães (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Distribuição dos pais por sexo 

Sexo Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Pai 401 44.7 Masculino 
Outra pessoa 18 2.0 
Mãe 470 52.3 Feminino 
Outra pessoa 9 1.0 

Total 898 100.0 

 

Em relação à idade, a média dos pais era de 47.4±7.1 anos, variando entre os 26 

e 63 anos, as mães tinham em média 45±5.4 anos, variando entre os 24 e os 59 anos. 

Para ambos os sexos, mais de 50% dos pais tinham habilitações literárias ao 

nível do ensino secundário ou superior, como se pode observar no quadro seguinte. 

 

Quadro 9 – Distribuição dos pais pelas habilitações literárias 

Pais  Mães Habilitações 
literárias 

 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

 Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Ensino primário  45 10.7  38 7.9 
2º Ciclo   31 7.4  30 6.3 
3º Ciclo  64 15.3  78 16.3 
Ensino secundário  95 22.7  108 22.6 
Bacharelato  11 2.6  18 3.8 
Licenciatura  121 28.9  179 37.4 
Mestrado  15 3.6  5 1.0 
Doutoramento  16 3.8  6 1.3 
Não respondeu  21 5.0  17 3.6 
Total  419 100.0  479 100.0 
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De certa forma relacionado com as habilitações literárias estão as profissões. 

Uma grande percentagem dos pais desempenhava funções que requeriam habilitações 

académicas superiores ou ao nível do ensino secundário. O quadro seguinte mostra a 

distribuição dos pais de acordo com as profissões. 

 

Quadro 10 – Distribuição dos pais e das mães pelas profissões 

Pais  Mães 
Profissões 

 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

 Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Quadros superiores  22 5.3  11 2.3 
Especialistas  138 32.9  141 29.4 
Técnicos e profissionais  53 12.7  84 17.5 
Pessoal administrativo  59 14.1  106 22.1 
Pessoal dos serviços  49 11.7  57 11.9 
Agricultores  0 0.0  0 0.0 
Operários  14 3.3  3 0.6 
Operadores  33 7.9  0 0.0 
Trabalhador não qualificado  16 3.8  25 5.2 
Membro das Forças Armadas  6 1.4  0 0.0 
Doméstico/a  0 0.0  35 7.3 
Desempregado/a  1 0.2  3 0.6 
Reformado/a  13 3.1  4 0.8 
Não respondeu  15 3.6  10 2.1 
Total  419 100.0  479 100.0 

 

Como seria de esperar, devido ao facto da escola estar localizada num centro 

urbano, algumas profissões não tiveram qualquer expressão, por estarem associadas a 

zonas rurais ou marítimas. 

33..33..  PPRROOFFEESSSSOORREESS  

Apesar de ter sido solicitado a participação de todos os professores da escola, 

obtivemos a colaboração de 55%. A amostra foi, assim, constituída por 72 professores, 

com uma média de 46.6±9.7 anos de idade (variando entre 25 e 66 anos) e 22.2±9.6 

anos de tempo de serviço. Isso mostra que se tratava de um corpo docente relativamente 

experiente.  

Dos participantes, 15, que correspondia a 20.8%, eram do sexo masculino e 57 

(79.2%) do sexo feminino.  

Relativamente ao grau académico, como seria de esperar, devido aos requisitos 

mínimos para o ingresso na carreira docente em todos os níveis de ensino, a maioria dos 

professores possuía o grau académico de licenciatura. Pouco mais de 11% eram mestres 

e somente 2 professores eram bacharéis (Quadro 11). 
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Quadro 11 – Distribuição dos professores pelo grau académico 

Grau académico Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Bacharelato 2 2.8 
Licenciatura 62 86.1 
Mestrado 8 11.1 
Total 72 100.0 

 

33..44..  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  

Dos 40 funcionários que trabalhavam na escola, 38 participaram do estudo 

(95%). Destes, 6 eram do sexo masculino e 32 do sexo feminino, com uma média de 

47.2 ±11.2 anos de idade. 

Para a sua caracterização, importa referir que considerámos todo o pessoal não 

docente que trabalhava na escola, independentemente da tarefa que desempenhavam. As 

respectivas funções e frequências dos participantes encontram-se representadas no 

quadro 12. 

 

Quadro 12 – Distribuição dos funcionários pelas funções que desempenham 

Funções Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Serviços administrativos 10 26.3 
Auxiliares da acção educativa 25 65.8 
Porteiro 1 2.6 
Outras 2 5.3 
Total 38 100.0 

 

Para o desempenho de muitas tarefas do pessoal não docente não é exigida uma 

habilitação académica específica, logo existia um largo espectro de habilitações 

apresentadas pelos sujeitos, como se pode verificar no quadro seguinte. 

 

Quadro 13 – Distribuição dos funcionários pelas habilitações literárias 

Habilitações literárias Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Ensino primário 9 23.7 
5º – 8º ano 7 18.4 
9º – 12ª ano 21 55.3 
Ensino superior 1 2.6 
Total 38 100.0 
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33..55..  PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

O grupo de Educação Física era constituído por 10 professores e 3 estagiários. 

Como o actual modelo de estágio pedagógico não permite que os professores estagiários 

assumam a plena responsabilidade da turma em que leccionam, não considerámos os 

dados relativos aos mesmos. 

Por uma questão de confidencialidade, assumida com a direcção da escola e com 

os professores de Educação Física, os nomes nunca serão mencionados, passando a ser 

tratados como professores P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 (Quadro 14).  

Com excepção de 2 professores, os restantes pertenciam ao Quadro de 

Nomeação Definitiva, o que demonstra uma grande estabilidade do corpo docente deste 

grupo. Todos exerciam funções com habilitação profissional para o efeito, ao nível da 

licenciatura, e dois possuíam ainda o grau de mestre. 

 

Quadro 14 – Dados relativos aos professores do grupo de Educação Física 

Professor Sexo Local de formação Habilitação académica Categoria profissional 
P1 Masculino FMH – UTL Licenciatura Contratado 
P2 Feminino ISEF – UTL  Licenciatura Efectivo 
P3 Masculino FMH– UTL Licenciatura Efectivo 
P4 Masculino INEF – UTL Licenciatura Efectivo 
P5 Masculino ISEF – UTL Licenciatura Efectivo 
P6 Masculino ISEF – UTL Mestre Efectivo 
P7 Masculino FCDEF – UP Mestre QZP 
P8 Feminino ISEF – UTL Licenciatura Efectivo 
P9 Feminino ISEF – UTL Licenciatura Efectivo 

P10 Masculino ISEF – UTL Licenciatura Efectivo 

 

Dos 10 professores, 7 eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino. A média de 

idades era de 44.2±9.1, variando entre o mínimo de 25 e o máximo de 58 anos. O tempo 

de serviço variava entre 1 e 35 anos, sendo a média de 21.7±9.7. 

44..  MMÉÉTTOODDOOSS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  RREECCOOLLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  

Para o estudo dos objectivos definidos, houve uma vasta recolha de informação a 

vários níveis, nomeadamente dos alunos, pais, professores, funcionários, direcção da 

escola e do grupo de Educação Física. Para tal, foram utilizados vários instrumentos, 

como vem apresentado no quadro 15. 
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Quadro 15 – Instrumentos utilizados para a recolha dos dados 

Nível Instrumento População/Amostra 

Questionário sobre os estilos de vida Alunos 
Questionários sobre os conhecimentos de aptidão física  Alunos do 12º ano Alunos 
Registo das actividades realizadas no dia anterior 40 alunos 

Pais Questionário sobre os estilos de vida Pais 
Questionário sobre os estilos de vida Professores 

Professores e funcionários 
Questionário sobre os estilos de vida Funcionários 
Análise documental (Projecto Educativo de Escola)  Escola 
Entrevista ao Presidente do Conselho Executivo  
Análise documental (Programa de EF)  
Entrevista ao Coordenador do Departamento de EF  Grupo de Educação Física 
VOI Professores de EF  
SOFIT Professores de EF 

Aulas de Educação Física 
Monitorização da frequência cardíaca 40 alunos 

 

Seguidamente serão apresentados os diversos instrumentos utilizados e descrita a 

sua aplicação. 

44..11..  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  SSOOBBRREE  OOSS  EESSTTIILLOOSS  DDEE  VVIIDDAA  AAPPLLIICCAADDOO  AAOOSS  AALLUUNNOOSS    

As técnicas de questionário e registo têm sido utilizadas em vários estudos e 

mostram garantias de validade (Allor & Pivarnik, 2001; Craig et al., 2003; Sallis, 

Buono, Roby, Micale, & Nelson, 1993). Apesar de não ser recomendável a sua 

utilização com os mais jovens (Sirard, & Pate, 2001), estudos mostram que as crianças e 

adolescentes com mais de 10 anos podem reportar com confiança e validade as suas 

actividades (Sallis et al., 1993). Por este motivo, e porque pretendíamos recolher um 

grande volume de informações ao nível de toda a população estudantil, recorremos à 

técnica de inquirição por questionário. 

 

Apresentação 

Procurámos conceber um instrumento que apresentasse garantias de 

objectividade, validade e fidelidade. Por esta razão consultámos vários questionários 

utilizados em estudos científicos, realizados a nível nacional e internacional. Do 

questionário sobre os estilos de vida desenvolvido por Piéron et al. (1997), 

aproveitamos as questões sobre a prática e importância das actividades de lazer; prática 

desportiva formal e informal, presente e passada; percepções pessoais e motivações para 

a prática desportiva ou afastamento. Os diferentes itens de um questionário 

desenvolvido por Duda (1989), cujo propósito era avaliar a orientação dos objectivos 
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para a prática, foram colocados no questionário. A questão sobre os hábitos alimentares 

foi retirada do questionário utilizado no Estudo Nacional da Rede Europeia HBSC 

(1998) (Matos et al., 2000). Para além destas, incluímos questões sobre rotinas diárias, 

prática de actividades físicas e desportivas dos pares e influência para o envolvimento 

nessas actividades. 

O questionário1 final ficou constituído por 29 questões que podiam ser divididas 

em 12 grupos. O primeiro integrava questões relativas à identificação, apesar de não 

aparecerem os nomes dos alunos devido à confidencialidade dos dados, cada 

questionário foi identificado com um código de quatro dígitos numéricos. O segundo 

grupo era constituído por uma questão de dupla entrada, sobre o tipo e importância das 

actividades de lazer. O terceiro tinha quatro questões destinadas a conhecer a rotina 

diária. O quarto apresentava uma questão sobre os hábitos alimentares. O quinto tinha 

cinco questões que tinham como objectivo conhecer a prática das actividades físicas e 

desportivas, em contextos diversos. O sexto continha duas questões sobre as percepções 

de saúde, competência e imagem corporal. O sétimo grupo tinha três questões 

formuladas para conhecer as atitudes face à escola, disciplina de Educação Física e 

prática de actividades físicas e desportivas. O oitavo era constituído por três questões 

destinadas a conhecer o estilo de vida dos pares e a pessoa que mais influenciou para a 

prática de actividades físicas e desportivas. O nono tinha uma questão, com 12 itens, 

para se verificar a orientação dos objectivos para a prática. O décimo, com duas 

questões, pretendia conhecer as motivações para a prática e as razões para o não 

envolvimento. O décimo primeiro apresentava três questões sobre os pais. O último 

grupo era constituído por três questões, com o objectivo de recolher informações 

pessoais. 

 

Validação 

Antes da utilização do questionário no estudo foi feita uma aplicação preliminar 

a alunos de outras escolas. Procurámos um grupo que se assemelhasse o mais possível 

com os alunos da escola investigada, pelo que recorremos a um grupo de 60 alunos que 

frequentavam do 7º ao 12 ano de escolaridade, 10 alunos de cada ano. Estes alunos 

preencheram o questionário na presença do investigador, sendo tiradas todas as dúvidas 

                                                 
1 O questionário sobre os estilos de vida aplicado aos alunos pode ser consultado no anexo 1. 
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e registadas as dificuldades sentidas, muitas delas relacionadas com a forma como as 

questões estavam formuladas. Foram realizadas algumas alterações para tornar as 

questões mais facilmente perceptíveis, adequando a linguagem aos alunos. 

Posteriormente, o questionário foi novamente preenchido por um grupo igual de alunos, 

sempre na presença do investigador. Verificou-se que os alunos dos 7º e 8º anos tinham 

mais dificuldades, o que fez com que o questionário fosse analisado com um grupo de 

10 alunos do 7º ano e uma professora de língua portuguesa. Finalmente, mais uma vez o 

questionário foi dado a um grupo de 20 alunos do 7º ano de escolaridade, decorrendo o 

seu preenchimento na presença do investigador, não tendo sido registado qualquer 

dificuldade de interpretação. 

 

Aplicação 

Os questionários foram preenchidos pelos alunos durante as aulas de Educação 

Física, com a colaboração dos professores. Em algumas turmas o preenchimento foi 

feito no início da aula e noutras no final. Em cada uma o professor da turma apresentou 

o investigador e pediu a colaboração dos alunos. 

Cada aluno recebeu um questionário e uma caneta. Antes de procederem ao 

preenchimento, o investigador referiu os objectivos principais do estudo, a importância 

da colaboração e a confidencialidade das respostas. Durante o preenchimento, o 

investigador esteve sempre presente, tirando quaisquer dúvidas que eventualmente 

surgissem.  

O preenchimento do questionário pelos alunos dos 7º e 8º anos de escolaridade 

foi feito paulatinamente, sendo lida e explicada cada questão, preenchendo os alunos o 

questionário ao mesmo ritmo. Todo este processo foi controlado pelo investigador. 

Ao terminarem, os questionários eram recolhidos. Como se tratava de um 

questionário com perguntas fechadas, não foi necessário a realização de qualquer 

análise intermédia, procedendo-se de seguida à integração das respostas numa base de 

dados. 
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44..22..  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  SSOOBBRREE  OOSS  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOOMM  AA  

AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Apresentação 

Ao analisarmos os Programas Nacionais de Educação Física encontrámos que 

entre as suas finalidades, no que se refere à aptidão física na perspectiva da melhoria da 

qualidade de vida, a disciplina deve “reforçar o gosto pela prática regular das 

actividades físicas e aprofundar a compreensão da sua importância como factor de 

saúde ao longo da vida” e, entre os objectivos gerais, os alunos devem ser capazes de 

“analisar e interpretar a realização das actividades físicas, aplicando os conhecimentos 

sobre técnica, organização e participação”. 

Assim sendo, para além do estilo de vida, pretendíamos saber os conhecimentos 

que os alunos tinham adquirido, relativamente à aptidão física, ao terminarem a 

escolaridade, de forma a podermos estudar o papel que a escola e a Educação Física 

tiveram na formação do aluno a esse nível. Pareceu-nos, então, adequado e de todo 

pertinente aplicar um questionário com o objectivo de avaliar os conhecimentos dos 

alunos do 12º ano de escolaridade e a sua autonomia. 

Após analisarmos o programa nacional da disciplina de Educação Física, 

concebemos um questionário2 baseado nas finalidades e objectivos lá constantes. O 

questionário era constituído por 10 questões que podiam ser divididas em cinco grupos. 

A primeira questão tinha como objectivo avaliar a autonomia relativamente à 

organização de uma sessão de treino físico. As três questões seguintes eram destinadas a 

avaliar se os alunos conseguiam distinguir e classificar diferentes tipos de exercícios. A 

questão número cinco era sobre a avaliação da intensidade de um exercício através da 

frequência cardíaca. As quatro questões que se seguiam foram formuladas para 

conhecer o que sabiam sobre a relação entre saúde e actividade física. Por fim, a última 

questão era destinada a saber onde aprenderam os conhecimentos que possuíam. 

 

Validação 

Para validação do questionário, o primeiro esboço realizado foi dado a uma 

professora de língua portuguesa para avaliar o nível de compreensão das perguntas, 

                                                 
2 O questionário sobre os conhecimentos de aptidão física pode ser consultado no anexo 2. 
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considerando que tinha sido concebido para alunos do 12º ano de escolaridade. Depois 

de algumas alterações, sugeridas pela professora, foi aplicado experimentalmente a 30 

alunos que frequentavam o 12º ano de outra escola secundária. Durante o seu 

preenchimento não foram detectadas dificuldades de interpretação. Ainda assim, e 

porque se tratava de um instrumento original, foi novamente pedido a um grupo de 10 

alunos que preenchessem o questionário na presença do investigador, fazendo uma 

análise crítica à forma como as questões estavam formuladas. No geral afirmaram que 

as questões estavam perceptíveis e que não eram susceptíveis de dúvidas no seu 

preenchimento. 

 

Aplicação 

Este questionário foi aplicado às turmas do 12º ano, a uma de cada vez, durante 

o tempo de aula dedicado à disciplina de Educação Física. Os alunos dirigiram-se para a 

sala de aula existente no pavilhão desportivo e ao chegarem encontraram em cima das 

mesas um questionário e uma caneta. Antes do seu preenchimento informámos acerca 

do objectivo do estudo de uma maneira geral e do objectivo específico do questionário. 

Foi reiterado o compromisso de confidencialidade entre o investigador e os 

respondentes. 

Durante o preenchimento o investigador esteve sempre presente, tirando todas as 

dúvidas que pudessem surgir. Após terminarem, os questionários foram recolhidos. 

44..33..  RREEGGIISSTTOO  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREELLAATTIIVVAAMMEENNTTEE  ÀÀSS  RROOTTIINNAASS  DDIIÁÁRRIIAASS  

Apresentação 

Sabendo que na escola nenhum aluno tinha idade igual ou inferior a 10 anos, 

com o objectivo de caracterizarmos as rotinas dos alunos e devido à impossibilidade de 

o podermos fazer através da avaliação da frequência cardíaca, utilizámos uma ficha de 

registo3 que permitisse observar todas as actividades realizadas ao longo do dia e traçar 

um perfil de uma semana de actividade. 

                                                 
3 A ficha de registo das actividades realizadas no dia anterior pode ser consultada no anexo 3. 
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A principal vantagem desse instrumento de auto recordação das actividades 

praticadas ao longo do dia é o facto de ser possível identificar o contexto em que o 

evento foi realizado. 

 

Aplicação 

Para o preenchimento desta ficha, com a excepção do primeiro e do último dia, 

os alunos dirigiam-se diariamente ao gabinete de Educação Física e recebiam uma ficha 

relativa ao próprio dia, mas que deveria ser preenchida no dia seguinte e, entretanto, 

entregavam a correspondente ao dia anterior. Assim, as fichas eram armazenadas com a 

garantia de que tinham sido preenchidas no dia imediatamente a seguir.  

No primeiro dia foi explicado aos alunos o objectivo da tarefa que lhes estava a 

ser pedida. Também foi pedido que preenchessem a ficha com rigor para não 

comprometer as análises que seriam feitas posteriormente. Inicialmente estava previsto 

o preenchimento de 4 fichas, duas correspondentes a dias da semana e duas a dias de 

fim-de-semana. No entanto, ao verificarmos a colaboração dos alunos e a sua prontidão 

em contribuir para a investigação, propusemos que preenchessem uma ficha para cada 

dia da semana. Houve a concordância de todos os alunos e desta forma recolhemos 7 

fichas de cada aluno, perfazendo um total de 210. 

44..44..  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  AAPPLLIICCAADDOO  AAOOSS  PPAAIISS  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  

Optámos pela técnica de inquirição por questionário porque ambicionávamos 

recolher um grande volume de informação dos pais de todos os alunos da escola. 

 

Apresentação 

Pretendíamos obter informações sobre a participação nas actividades físicas e 

desportivas, o que pensavam do papel da Educação Física na formação global dos 

alunos e na promoção de estilos de vida activos e saudáveis, a percepção da actividade 

física realizada e a percepção do estilo de vida dos filhos. As questões relativas às 

actividades de lazer e percepção de saúde foram adaptadas do questionário 

desenvolvido por Piéron, Telama, Naul & Almond (1997). Relativamente às actividades 

físicas e desportivas, o que pensavam, a prática, os factores que contribuíam para o 
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envolvimento e os que influenciavam a saúde, as questões foram traduzidas e adaptadas 

do questionário utilizado num estudo do Institute of European Food Studies (European 

Commission, 1999). As questões sobre a experiência na Educação Física, o seu papel e 

importância no currículo escolar, eram provenientes do questionário utilizado por 

Carreiro da Costa et al. (1996). Finalmente, as questões acerca das percepções do estilo 

de vida próprio e do filho foram elaboradas especificamente para o efeito. 

O questionário4 final ficou constituído por 22 questões que podem ser divididas 

em 9 grupos. Com o conjunto de quatro questões que surgiam na primeira página 

pretendemos identificar os sujeitos e obter informações pessoais. O segundo grupo era 

constituído por uma questão cujo objectivo era analisar as actividades de lazer 

praticadas. O terceiro, com três questões, tinha como objectivo identificar as actividades 

físicas e desportivas praticadas, a sua frequência e intensidade, assim como o carácter 

da prática. Seguia-se uma questão que pretendia avaliar a situação actual, face às 

actividades físicas. O quinto grupo, constituído por sete questões, destinava-se a 

conhecer a experiência pessoal na disciplina de Educação Física, os factores que 

contribuíram para caracterizar essa experiência, a importância da disciplina no currículo 

escolar, a opinião sobre a sua utilidade e as aprendizagens que consideravam 

importantes para o educando. Uma questão apenas, que constituía o sexto grupo, surgia 

para caracterizar o estilo de vida do educando. O grupo sete, também com uma questão, 

pretendia avaliar o que pensavam da prática de actividades físicas e desportivas. O 

oitavo grupo tinha duas questões formuladas para conhecer os factores que contribuíam 

para a exercitação e os que influenciavam a saúde. Por fim, o nono grupo apresentava 

duas questões sobre as percepções de saúde e do estilo de vida. 

 

Validação 

Após a sua construção, o questionário elaborado foi dado a preencher a um 

grupo de 25 pais e 25 mães, perfazendo um total de 50. Procurámos encontrar sujeitos 

que pudessem assemelhar-se aos pais dos alunos, por isso utilizámos como critério de 

escolha as habilitações literárias. Deste modo, responderam 5 pais e 5 mães com o 

antigo ensino primário, igual número tinham o ensino preparatório, unificado, 

                                                 
4 O questionário aplicado aos pais pode ser consultado no anexo 4. 
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complementar e superior. Tínhamos uma pequena amostra com todas as habilitações 

literárias representadas. 

A sua aplicação foi feita na presença do investigador, sendo anotadas todas as 

dificuldades mencionadas pelos respondentes. Foram identificadas algumas dificuldades 

de interpretação do texto, pelo que rapidamente procedemos à sua melhoria, através da 

alteração da linguagem, com ajuda de uma professora de Língua Portuguesa, e do layout 

do questionário. 

Depois das alterações foi feita uma nova aplicação a um outro grupo de 20 

sujeitos. As perguntas, de acordo com os respondentes, eram compreensíveis, por isso 

considerámos que o questionário estava pronto para ser utilizado. 

 

Aplicação 

O questionário foi aplicado por auto-administração, tendo sido enviado aos pais, 

ou encarregados de educação, com uma carta a explicar os objectivos e a garantir a 

confidencialidade das respostas. Em cada questionário havia um código igual ao 

existente no questionário do aluno, de maneira a estabelecer-se relações entre pais e 

filhos. Os alunos foram os portadores dos questionários, em envelope aberto. Depois de 

preenchidos, foram colocados no mesmo envelope, que se fechou, para garantir o 

anonimato. 

Após a recepção, dada a sua tipologia, não foi necessário fazer qualquer outro 

tratamento, e, por este motivo, procedeu-se ao lançamento das respostas numa base de 

dados. 

44..55..  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  AAOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  EE  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  

De acordo com o problema e os objectivos do estudo, foi necessário analisar um 

conjunto de variáveis relacionadas com os professores e funcionários. Devido ao facto 

do estudo destas variáveis implicar a análise de informações referidas pelos próprios, e 

porque pretendíamos obter informações de todos, recorremos novamente à técnica de 

inquirição por questionário. 
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Apresentação 

Os questionários elaborados para os professores e funcionários são relativamente 

semelhantes. As diferenças contidas aparecem na identificação, devido à natureza do 

trabalho desenvolvido na escola, e numa questão relativa à disciplina de Educação 

Física, porque partimos do princípio que todos os professores tiveram a disciplina ao 

longo do seu percurso académico e que provavelmente alguns funcionários poderão não 

ter tido. 

Com estes questionários pretendíamos obter informações sobre o estilo de vida, 

percepções de saúde e actividade física realizada, as razões para não se exercitarem, o 

que pensavam e a importância que atribuíam a disciplina de Educação Física e os 

factores que consideravam que influenciavam a saúde. 

As questões relativas às actividades de lazer e percepção de saúde foram 

adaptadas do questionário desenvolvido por Piéron et al. (1997); as relacionadas com as 

actividades físicas e desportivas, o que pensavam, a prática, os factores que contribuíam 

para o envolvimento e os que influenciavam a saúde, foram traduzidas e adaptadas do 

questionário utilizado do estudo do Institute of European Food Studies (European 

Commission, 1999); as questões sobre a experiência passada na Educação Física, o seu 

papel e importância no currículo escolar foram provenientes do questionário utilizado 

por Carreiro da Costa et al. (1996). 

O questionário dos professores5 ficou constituído por 19 questões, que podem 

ser divididas em 7 grupos. As primeiras cinco serviam para identificar os sujeitos 

através do grupo disciplinar, grau académico, idade e sexo, peso e altura e tempo de 

serviço. O segundo grupo, com uma questão apenas, pretendia conhecer as suas 

actividades de lazer. O terceiro era constituído por duas questões sobre a prática regular 

de actividades físicas e desportivas, a sua frequência e intensidade. Com os resultados 

destas questões procedemos a classificação dos professores à luz do que as 

recomendações preconizam (Haskell et al., 2007; Pate et al., 1997). O quarto 

apresentava três questões formuladas para conhecer os factores que contribuíam para a 

exercitação, as intenções para a prática e o que pensavam da prática regular de 

actividades físicas e desportivas. O quinto era constituído por cinco questões relativas à 

Educação Física e à prática desportiva dos alunos na Escola. O sexto tinha duas 

                                                 
5 O questionário aplicado aos professores pode ser consultado no anexo 5. 
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questões destinadas a conhecer os factores que influenciavam a saúde e a respectiva 

percepção. Por fim, o último grupo tinha uma questão que pretendia avaliar a forma 

como os sujeitos se classificavam quanto à participação nas actividades físicas e 

desportivas. 

Relativamente ao questionário dos funcionários6, constituído por 20 questões 

que podem ser divididas em 7 grupos, é muito semelhante ao dos professores. Na 

primeira página, as quatro primeiras questões serviam para identificar o trabalho que 

desempenhavam na Escola, o grau académico, idade e sexo, altura e peso. O segundo 

grupo, com uma questão apenas, pretendia conhecer as actividades de lazer praticadas. 

O terceiro era constituído por duas questões sobre a prática regular de actividades 

físicas e desportivas, a sua frequência e intensidade. O quarto tinha três questões 

formuladas para conhecer os factores que contribuíam para a exercitação, as intenções 

para a prática e o que pensavam da prática regular de actividades físicas e desportivas. 

O quinto era constituído por sete questões relativas à Educação Física e à prática 

desportiva dos alunos na Escola. O sexto tinha duas questões destinadas a conhecer os 

factores que consideravam ter influência sobre o estado de saúde e a respectiva 

percepção. Por fim, o último grupo tinha uma questão que pretendia avaliar a forma 

como se classificavam quanto ao estilo de vida. 

 

Validação 

De modo semelhante ao que foi feito com o questionário aplicado aos pais, antes 

da sua administração foram feitas algumas aplicações experimentais para aferir a sua 

validade. Foram aplicados questionários a 30 professores e 30 funcionários não 

pertencentes aos grupos dos participantes no estudo. A aplicação foi feita na presença 

do investigador, sendo anotadas todas as dificuldades mencionadas pelos respondentes. 

Partindo das dificuldades referidas foram feitas alterações. 

Com o questionário reformulado foi feita uma nova aplicação, separadamente, a 

sujeitos diferentes – 20 professores e 20 funcionários. Novamente o investigador esteve 

presente para tirar dúvidas e registar qualquer observação feita pelos respondentes. 

Nesta aplicação as observações prenderam-se com dificuldades de interpretação que não 

                                                 
6 O questionário aplicado aos funcionários pode ser consultado no anexo 6. 



METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

145 

estavam relacionadas com erros gramaticais ou semânticos. Contudo, procedemos a 

uma nova análise de todas as questões a fim de simplificarmos mais a linguagem. 

Para finalizar este processo foi feita mais uma aplicação a 10 funcionários, de 

forma informal, sendo analisada cada questão. No final do preenchimento verificámos 

que todas as questões eram compreensíveis. 

 

Aplicação 

O questionário foi aplicado por auto-administração. Cada questionário foi 

colocado dentro de um envelope aberto, com uma carta a explicar o objectivo do estudo 

e a importância da contribuição que estavam a prestar. 

A direcção da escola elaborou duas fichas, uma com o nome de todos os 

professores e outra com o nome de todos os funcionários. Uma funcionária ficou com a 

responsabilidade de entregar os questionários e registar nessas fichas os sujeitos que os 

recebiam e devolviam. 

Como as questões eram de natureza fechada, não foi necessário qualquer análise 

intermédia, procedendo-se de seguida à integração das respostas numa base de dados. 

44..66..  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDOO  PPRROOJJEECCTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDEE  EESSCCOOLLAA  

Os documentos constituem uma boa fonte de informação para os investigadores, 

servem para verificar as posições oficiais, ou o que é formalmente considerado 

relevante e importante. Por esta razão, e porque procurámos investigar em que medida a 

escola procurava promover estilos de vida activos e saudáveis, importou ver o que vinha 

formalmente consagrado no documento que orientava a escola e expressava o 

compromisso com o desenvolvimento dos alunos – Projecto Educativo de Escola. 

44..77..  EENNTTRREEVVIISSTTAA  AAOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  EEXXEECCUUTTIIVVOO  

Com o objectivo de conhecer a política relativa à promoção da saúde e estilos de 

vida activos e saudáveis, o papel da disciplina de Educação Física na formação global 

dos alunos e na promoção da saúde e o currículo no seu sentido geral, optou-se por 

entrevistar o presidente do Conselho Executivo da escola. 
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A entrevista foi semi-estruturada, dando oportunidade ao entrevistado para se 

expressar livremente, uma vez que não estávamos condicionados pelo tempo e porque 

indirectamente poderíamos obter outras informações importantes. Embora não 

seguíssemos rigidamente a ordem das questões presentes no guião, este permitiu 

assegurar que os temas chaves fossem devidamente explorados, sem receio de 

esquecimento ao longo da conversa.  

Para que o tema da conversa não constituísse um “elemento surpresa” para o 

entrevistado, alguns dias antes da entrevista o presidente do Conselho Executivo foi 

esclarecido acerca do objectivo e do tipo de questões que iriam ser colocadas. Houve 

também um pedido para que a conversa fosse gravada, permitindo a sua transcrição 

posteriormente, sem receios de se perder qualquer informação7. 

A entrevista decorreu no gabinete do entrevistado, em ambiente sossegado, sem 

a presença de mais ninguém. As perguntas estavam subdivididas em temas diferentes, 

facilitando assim a acção do entrevistador e do entrevistado. 

44..88..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Os documentos contêm as posições oficiais e as linhas orientadores do que 

formalmente deve ser feito, para que todos os professores pautem as suas acções pelos 

mesmos princípios e aos alunos sejam devidamente ensinadas todas as matérias e 

conteúdos consignados nos programas das disciplinas. Por esta razão, revelou-se 

importante conhecer o que vem escrito nos documentos formais e informais do grupo de 

Educação Física da escola, procurando identificar o nível de organização e a filosofia da 

escola e do grupo em relação à prática de actividades físicas e desportivas e promoção 

de estilos de vida activos e saudáveis. 

O coordenador do grupo de Educação Física da escola disponibilizou todos os 

documentos solicitados. 

No quadro 16 estão os documentos analisados e dos quais nos servimos para 

caracterizar o grupo de Educação Física e a oferta de actividade física escolar. 

 

 

                                                 
7 A transcrição da entrevista ao presidente do Conselho Executivo encontra-se no anexo 7. 
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Quadro 16 – Documentos analisados do grupo de Educação Física 

Documentos 

Planificação anual de todos os anos de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Programa de Educação Física da escola – Para cada ciclo de ensino e ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Protocolo de avaliação inicial – De cada ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Fichas de autoavaliação – Para cada ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Fichas de avaliação de conhecimentos – Para cada ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Ficha de cumprimento do programa – Para cada ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Ficha de avaliação inicial – Para cada ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Critérios de avaliação – Para cada ano de escolaridade (7º ao 12 ano) 
Normas de referência para o sucesso – Para cada ciclo e ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Testes de avaliação – Para cada ano de escolaridade (7º ao 12º ano) 
Textos sobre o FitnessGram 
Projecto do Desporto Escolar 
Currículo Nacional adaptado a cada ano lectivo 
Fichas de níveis das matérias que constituem o programa de Educação Física 
Relatório dos estagiários 

 

44..99..  EENNTTRREEVVIISSTTAA  AAOO  CCOOOORRDDEENNAADDOORR  DDOO  GGRRUUPPOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Como a caracterização do grupo de Educação Física carecia de vários 

esclarecimentos, que seria impossível obtê-los através da análise de documentos que 

não carregam, por vezes, as intenções e justificações das decisões tomadas, 

entrevistámos o coordenador desse grupo disciplinar, com o objectivo de conhecer as 

questões essenciais do projecto de desenvolvimento da disciplina, os objectivos em 

relação a um aspecto específico do programa – promoção da saúde e de estilos de vida 

activos e saudáveis –, a organização do trabalho dos professores, a quantidade e 

qualidade das actividades de enriquecimento curricular e extracurricular, a justificação 

da organização horária e os apoios que a disciplina tinha da direcção e de outros 

professores. 

Tal como fizemos com o presidente do Conselho Executivo, também aqui 

optamos por uma entrevista semi-estruturada, dando oportunidade ao entrevistado para 

se expressar livremente. Embora não seguíssemos rigidamente a ordem das questões 

presentes no guião, sob a forma de questionário, este permitiu que os temas chaves 

fossem devidamente explorados, sem receio de esquecimento ao longo da conversa.  

Alguns dias antes da entrevista, à semelhança do que tinha sido feito com o 

presidente do Conselho Executivo, o coordenador do grupo de Educação Física foi 

esclarecido acerca do objectivo e do tipo de questões que iriam ser colocadas. De igual 



METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

148 

modo, foi pedido que a conversa fosse gravada, permitindo a sua transcrição literal 

posteriormente, sem receios de se perder qualquer informação8. 

A entrevista decorreu no gabinete do grupo de Educação Física, em ambiente 

sossegado sem a presença de mais nenhum professor. 

44..1100..  AANNÁÁLLIISSEE  DDAASS  OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  EEDDUUCCAACCIIOONNAAIISS  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Para analisar o grau de coesão conceptual do grupo de Educação Física foi 

utilizado o Value Orientation Inventory (VOI). Este instrumento permite identificar as 

prioridades que os professores assumem nas suas decisões curriculares, em articulação 

com as crenças e orientações educacionais. 

O questionário original era constituído por 15 grupos de 5 afirmações (Ennis & 

Hooper, 1988). Numa revisão do instrumento, para avaliar a representatividade das 

afirmações, este sofreu algumas adaptações, passando a ter 18 grupos de 5 afirmações 

(Ennis & Chen, 1993). Posteriormente chegou-se à conclusão que seria adequado uma 

versão mais reduzida, em virtude de se ter verificado que existiam algumas afirmações 

com fraca representatividade (Chen, Ennis & Loftus, 1997). Independentemente da 

versão que se possa utilizar, nos grupos cada afirmação representa uma orientação 

educacional. Os professores ao responderem devem ordená-las por prioridades, em que 

o número 5 representa a mais elevada e o 1 a mais baixa. 

Optámos por utilizar a versão mais reduzida do VOI9, que é constituída por 10 

grupos de 5 afirmações. Acrescentámos algumas perguntas que nos permitiram 

caracterizar melhor os respondentes, nomeadamente questões relativas à caracterização 

pessoal dos inquiridos, tempo de serviço docente, habilitações académicas, prática de 

actividades físicas e desportivas e eventuais experiências anteriores no âmbito do 

ensino. De acordo com o instrumento, as cinco orientações que configuram o sistema de 

crenças educacionais dos professores são: mestria disciplinar, auto-realização, processo-

aprendizagem, reconstrução social e integração ecológica. 

                                                 
8 A transcrição da entrevista ao coordenador do grupo de Educação Física encontra-se no anexo 8. 
9 O VOI pode ser consultado no anexo 9. 
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Este instrumento já foi validado e utilizado na população portuguesa por Vieira 

(2007) e Cardoso (2008). 

Numa sessão prévia em que foram apresentados os objectivos do estudo aos 

professores de Educação Física, pedindo a sua colaboração em todo o processo, este 

instrumento foi apresentado e explicado o seu propósito, bem como a utilização da 

informação obtida pelos mesmos. 

O investigador entregou pessoalmente os questionários a cada professor, dentro 

de um envelope, estipulando um prazo de entrega. Apesar de ser confidencial e 

anónimo, os professores manifestaram concordância em se identificarem. Dentro do 

prazo estabelecido, todos os professores devolveram os questionários devidamente 

preenchidos.  

Após a sua recepção, os dados foram informatizados e procedeu-se à soma dos 

valores atribuídos às questões nos diversos grupos, podendo variar entre 10 e 50 pontos. 

Seguidamente calcularam-se a média e o desvio padrão de cada grupo. Na interpretação 

dos resultados seguimos o critério adoptado por Ennis & Zhu (1991) e utilizado em 

vários estudos (Behets, 2001; Ennis & Chen, 1995; Ennis et al., 1992), ou seja, os 

valores de cada professor, correspondentes a cada orientação, se fossem 0.6 do desvio 

padrão acima da média significavam que o professor atribuía alta prioridade. Se os 

valores estivessem 0.6 do desvio padrão abaixo da média indicavam a atribuição de 

baixa prioridade. 

44..1111..  SSYYSSTTEEMM  FFOORR  OOBBSSEERRVVIINNGG  FFIITTNNEESSSS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  TTIIMMEE  

Para analisar o currículo em acção e a quantidade e qualidade de actividade 

curricular recorremos à utilização do System for Observing Instruction Time (SOFIT), 

concebido por McKenzie et al. (1991) e utilizado em vários estudos (Fairclough & 

Stratton, 2006b; Kulinna, Silverman & Keating, 2000; McKenzie et al., 1999). 

Este sistema de observação examina 3 fases de decisão. A primeira fase refere-se 

à actividade dos estudantes individualmente e faz-se através da observação de um aluno 

pré seleccionado, determinando-se o seu nível de actividade física periodicamente. A 

segunda analisa o contexto da aula e a última o comportamento do professor. 
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É uma técnica de observação de registo por intervalos (intervalos de 10 

segundos) que ocorre durante o tempo útil de aula. Os comportamentos são registados 

numa ficha10 elaborada para esse efeito. 

Seleccionámos, aleatoriamente, uma turma de cada professor de Educação 

Física. De cada turma foram seleccionados, novamente de forma aleatória, 6 alunos (3 

rapazes e 3 raparigas). Dos 6 alunos escolhidos, 4 (2 rapazes e 2 raparigas) foram 

observados durante a aula, os 2 restantes serviram para substituir algum dos colegas, 

caso surgisse algum imprevisto que os impossibilitasse de continuarem a aula ou se se 

ausentassem. Foram observadas 3 aulas de cada professor. 

Antes das aulas, aos professores era entregue uma ficha11 onde descreviam 

informações referentes à aula, a saber, a matéria, os conteúdos, objectivos e qualquer 

esclarecimento adicional que considerassem pertinente para uma melhor análise 

posterior. 

Para a observação foi necessário um sistema de microfone sem fio, um leitor 

MPEG-1/2 Audio Layer 3 (MP3), dois pares de auscultadores e uma ficha de registo 

(Anexo 10). Antes do início das aulas, os professores colocavam o microfone e o 

respectivo aparelho emissor e o observador tinha o aparelho receptor com um 

auscultador para captar as intervenções verbais dos professores. O outro auscultador 

estava ligado ao leitor MP3 que continha uma gravação feita com instruções verbais de 

10 em 10 segundos para avisar o observador que deveria observar, durante 10 segundos, 

e registar, nos 10 segundos seguintes. Ao final de 4 minutos, na gravação havia a 

instrução para começar a observar outro aluno. Os 10 segundos destinados ao registo 

serviam para anotar o resultado da observação da actividade do aluno, contexto de aula 

e comportamento do professor, como vem descrito no manual de utilização do SOFIT 

(McKenzie, 2002) e utilizado em outros estudos (McKenzie et al., 1991; Rowe, Mars, 

Schuldheisz & Fox 2004). 

A observação e registo das aulas iniciava assim que estivessem presentes 51% 

dos alunos e terminava quando a mesma percentagem de alunos se ausentava. No final, 

os dados constantes na ficha de observação eram passados para uma outra ficha12 de 

                                                 
10 A ficha de observação do SOFIT pode ser consultada no anexo 10. 
11 A ficha de informação do plano da aula pode ser consultada no anexo 11. 
12 A ficha para o tratamento dos dados de registo do SOFIT pode ser consultada no anexo 12. 
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tratamento de dados que permitia verificar as frequências absolutas e relativas dos 

comportamentos observados. 

Importa mencionar que antes da observação das aulas foi feito um treino de 

observação com recurso a aulas filmadas. Foram observadas 3 aulas de 45 minutos, 

procedendo-se ao registo da actividade do aluno, contexto da aula e comportamento do 

professor. Este processo foi repetido novamente para se compararem os resultados entre 

as duas observações. Para avaliar a consistência do nível de concordância entre os dois 

momentos recorreu-se ao índice de Bellack. Os valores verificados para a primeira, 

segunda e terceira aula foram 87%, 88% e 92%, respectivamente. Qualquer dos casos 

foi superior ao valor de referência (85%), pelo que considerámos estarem reunidas as 

condições para a observação. 

44..1122..  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  CCAARRDDÍÍAACCAA  

O electrocardiograma é o padrão de avaliação da frequência cardíaca, contudo, 

não é exequível a sua utilização fora do laboratório, nas condições em que nos 

propusemos estudar os alunos. Assim sendo, foi necessário utilizar outra forma de 

avaliarmos essa variável fisiológica, de maneira a não impedir que os alunos 

realizassem as aulas de Educação Física. 

A alternativa que considerámos mais adequada foi a utilização de monitores de 

frequência cardíaca existentes no mercado e frequentemente utilizado por desportistas 

de várias modalidades, quando os treinadores pretendem aferir o dispêndio energético e 

a intensidade do esforço durante as várias fases das sessões de treino, ao longo da 

época. O equipamento utilizado foi o Polar Team System Toolkit, composto pelo 

software Polar Precision Performance SW Version 4.00.022 e por 

cardiofrequencímetros da mesma marca e modelo S610, utilizado em outros estudos 

(Fairclough & Stratton, 2005a; Fairclough & Stratton, 2006c; Ridgers & Stratton, 

2005). O aparelho permite o registo da frequência cardíaca de 5 em 5 segundos, que fica 

armazenada no receptor (cardiofrequencímetro) e posteriormente é transferida para 

suporte informático, através de um dispositivo de interface13. 

                                                 
13 No anexo 13 é apresentada uma representação gráfica do registo da frequência cardíaca ao longo da aula. 
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Devido ao facto de não dispormos de meios suficientes, não foram 

monitorizados todos os alunos. De cada professor de Educação Física foi seleccionada 

uma turma, e de cada turma foram seleccionados 4 alunos de forma aleatória, 2 rapazes 

e 2 raparigas, dando um total de 40 alunos. A estes alunos foi-lhes perguntado se 

estavam dispostos a participar do estudo, todos responderam afirmativamente. No 

entanto, como se tratava de sujeitos menores de idade, foi enviada uma carta aos 

encarregados de educação, explicando novamente o objectivo do estudo e mais 

especificamente o que se pretendia avaliar com os monitores de frequência cardíaca, 

pedindo autorização para que os seus educandos utilizassem os respectivos monitores. 

Todos os encarregados de educação assinaram a carta, concordando com a participação 

dos seus educandos. 

Após obter as autorizações, os alunos foram esclarecidos acerca das condições 

de realização da monitorização, sendo-lhes ensinado a colocar o cardiofrequencímetro 

de acordo com as instruções do fabricante. 

Cada aluno foi monitorizado em 3 aulas. Antes do início das aulas eram 

entregues os cardiofrequencímetros, com os dados relativos a cada sujeito já 

introduzidas na memória do equipamento. Em todas as actividades os alunos não 

sentiram qualquer constrangimento. Tinha-lhe sido dada a instrução para que, ao longo 

da aula, ignorassem o aparelho, participando nas actividades como sempre o fizeram. 

Os aparelhos permitiram o registo da frequência cardíaca ao longo da totalidade da aula 

em intervalos de 5 segundos. 

No final da aula, assim que 50% da turma abandonava o local, os alunos tiravam 

os cardiofrequencímetros e devolviam-nos ao investigador. De seguida, depois de 

limpos, os dados armazenados no receptor eram transferidos por um dispositivo de 

interface para suporte informático, utilizando o software fornecido pelo fabricante do 

equipamento. Os dados introduzidos no computador permitiam visualizar o 

comportamento da frequência cardíaca ao longo da aula, bem como estabelecer as 

percentagens de tempo em que se encontravam em determinados limites de esforço. 

Os valores correspondentes aos registos da frequência cardíaca dos 4 alunos de 

cada professor, ao longo das 3 aulas, foram ainda transferidos para uma base de dados. 

Com esses dados procedemos ao cálculo da frequência cardíaca média por aula e na sua 

totalidade. 
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Ao estabelecermos o limiar de 140 batimentos por minuto (bpm), calculámos a 

percentagem e duração do tempo de aula em que os alunos estiveram com níveis de 

frequência cardíaca abaixo e acima dos 140 bpm. 

55..  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDOOSS  DDAADDOOSS  EE  AANNÁÁLLIISSEE  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA  

Neste ponto será apresentada a forma como os dados foram analisados e os 

tratamentos estatísticos a que foram submetidos. 

55..11..  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EE  AANNÁÁLLIISSEE  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA  DDOOSS  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOOSS  

Os dados relativos aos questionários foram transferidos para suporte 

informático. Foi organizado um ficheiro de dados para cada grupo a quem os 

questionários foram aplicados, a saber, alunos, pais, professores e funcionários. Para se 

poder proceder à relação entre os pais e os filhos, foi ainda criando um ficheiro que 

incluía os dados de ambos. Esta base tinha como finalidade a caracterização dos filhos 

baseado em características dos pais. 

Posteriormente, esses dados foram submetidos a tratamento estatístico com 

recurso aos programas SPAD 3.5 (Sistème Portable pour l’Analise des Donnés) e SPSS 

15.0 (Statistical Package for the Social Sciences). O nível de significância utilizado foi 

de 0.05, comummente usado nos estudos no âmbito das ciências sociais. 

Realizou-se, primeiramente, uma análise descritiva das variáveis. As variáveis 

nominais foram caracterizadas pela frequência das modalidades e ainda pela 

percentagem que cada modalidade representava no total. As variáveis contínuas foram 

caracterizadas através da média, desvio padrão, valor mínimo, máximo e histogramas14. 

                                                 
14 Os dados da estatística descritiva dos questionários aplicados aos alunos (questionário dos estilos de vida e dos 
conhecimentos de aptidão física), pais, professores e funcionários podem ser consultados nos anexos 14, 15, 16, 17 e 18. 
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55..11..11..  TTRRAANNSSFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  

Como um dos objectivos do estudo era avaliar a prática de actividade física dos 

alunos, pais, professores e funcionários, e porque dispúnhamos de muitos dados para o 

fazer, procurámos simplificar a informação, construindo uma variável, para cada grupo 

de sujeitos, a qual designámos de “classificação da actividade física”. 

No que concerne aos alunos, a variável foi construída com base na informação 

sobre a participação em vários contextos (informal, formal e Desporto Escolar) e nos 

valores relatados para a intensidade. Procedeu-se então à classificação, tomando como 

referência as recomendações de Fletcher (1997), Sallis & Patrick (1994) e do USDHHS 

(1996). Foram considerados sedentários os que referiram praticar uma hora ou menos 

por semana; pouco activos entre 2 a 3 horas; suficientemente activos os que praticavam 

4 ou 5 horas e muito activos os que afirmaram praticar 6 ou mais horas. Essa avaliação 

foi feita por defeito devido à dificuldade que os sujeitos têm em reportar a intensidade e 

duração das actividades não organizadas (Booth et al., 2002; Strath et al., 2003). 

Para os adultos – pais, professores e funcionários – essa variável foi criada com 

base nas respostas sobre a participação nas actividades físicas e desportivas. Foram 

considerados sedentários os que, através da soma da duração de todas as actividades em 

que estavam envolvidos, referiram praticar uma hora ou menos por semana; pouco 

activos entre 2 a 3 horas; suficientemente activos os que praticavam 4 ou 5 horas e 

muito activos os que afirmaram praticar 6 ou mais horas. As referências utilizadas para 

essa classificação foram as recomendações de Haskell et al. (2007) e USDHHS (1996). 

Também no caso dos adultos a avaliação foi feita por defeito (Booth et al., 2002; Strath 

et al., 2003). 

Em relação aos itens da percepção de competência, foi criada uma nova variável 

que avaliasse a percepção de competência global dos alunos. Como se tratava de uma 

variável ordinal, passível de ser tratada como quantitativa (Maroco, 2007), procedemos 

ao cálculo de uma medida de consistência interna para apurar se os itens “percepção de 

qualidades atléticas”, “agilidade”, “condição física”, “velocidade”, “força” e “coragem”, 

estavam a medir um único constructo latente unidimensional. O valor obtido foi 

considerado bom (Alpha=0.835) (Hill & Hill, 2008), por isso realizamos o somatório 

dos valores das respostas, que poderia variar entre 6 e 30. Definimos que entre 6 e 10 
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seriam muito competentes, 11 e 15 competentes acima da média, 16 e 20 estariam na 

média, 21 a 25 abaixo da média e 26 a 30 nada competentes. 

Procedimento idêntico foi utilizado para a definição da orientação geral dos 

objectivos para a prática dos alunos. O somatório dos valores referentes aos itens: 

“quando sou o único a ser capaz de realizar a actividade”, “quando consigo fazer melhor 

que os meus companheiros ou companheiras”, “quando os outros não são capazes de 

fazer tão bem como eu”, “quando os outros se desleixam e eu não”, “quando marco 

mais pontos/golos” e “quando sou o melhor” serviram para criar a variável orientação 

para o ego (Alpha=0.785). O valor do somatório dos itens: “quando aprendo uma 

habilidade nova e isso encoraja-me a realizar mais”, “quando aprendo a fazer qualquer 

coisa engraçada”, “quando aprendo uma habilidade nova esforçando-me muito”, 

“quando me esforço realmente muito”, “quando sinto/compreendo bem uma actividade 

que aprendo” e “quando faço o meu melhor”, serviram para a criação da variável 

orientação para a tarefa (Alpha=0.745). 

Relativamente ao registo das actividades sobre às rotinas diárias, foi feita uma 

análise de conteúdo e as actividades foram convertidas em 10 grupos: 1) 

dormir/descansar; 2) cuidados com o corpo – actividades de higiene e alimentação; 3) 

actividades culturais; 4) prática desportiva; 5) actividades passivas – e.g. ver televisão, 

jogar no computador, ler, ouvir música; 6) actividades activas – diferentes das 

actividades físicas e desportivas; 7) transporte activo – deslocações a pé ou de bicicleta; 

8) transporte passivo – deslocações de carro, mota, motorizada ou transportes públicos; 

9) estudos – actividades de estudo realizadas na sala de aula ou individualmente e; 10) 

actividades sociais – convívio, actividades de lazer com outras pessoas. A cada grupo 

foi atribuído um código e os dados foram introduzidos numa base de dados. 

55..11..22..  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCAA  

Face a multiplicidade das variáveis em estudo, porque se pretendia perceber o 

comportamento de algumas variáveis em relação a outras e/ou caracterizar certos grupos 

de indivíduos, optámos pela utilização de uma técnica multivariada, mais 

especificamente a classificação automática (Cluster Analysis). Este método estatístico 

permite a construção de classes homogéneas e é usado para estudar inter-relações entre 
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variáveis qualitativas (Maroco, 2007). Deste modo, realizaram-se diversos tratamentos 

semelhantes a partir de diversas variáveis. Como critério estatístico, no caso das 

variáveis nominais, utilizou-se o cálculo de probabilidade para identificar as 

características significativas de cada modalidade em cada variável. 

Para a caracterização dos grupos resultantes deste método utilizámos os 

seguintes dados: valor teste – parâmetro que fornece a ordenação das variáveis 

relativamente ao poder de caracterização da classe; probabilidade – grau de 

significância; valor global – percentagem de indivíduos da amostra com essa 

modalidade; classe/modalidade – percentagem de indivíduos da classe com essa 

modalidade, relativamente ao total da modalidade; modalidade/classe – percentagem de 

indivíduos da classe com essa modalidade. 

Alunos 

Os alunos foram caracterizados pelo sexo, tempo que frequentavam a escola, 

participação no Desporto Escolar, classificação da actividade física e percepção do 

estado de saúde. 

Obviamente, a variável sexo era composta por duas modalidades. De cada 

modalidade surgiu uma classe. Para a ilustração das classes foram seleccionadas todas 

as variáveis15. 

Procurando analisar a relação entre o tempo de permanência na escola e os 

hábitos de prática de actividade física e gosto pela mesma, procurámos verificar se 

existiam diferenças entre os anos que frequentavam a escola em tempos diferentes. 

Estabelecemos o limiar em 3 anos e assim formaram-se duas classes, a dos alunos que 

frequentavam a escola à 3 ou mais anos lectivos e os que frequentavam à menos tempo. 

Ao estabelecermos essa separação, verificarmos que quase todos os alunos do 3º ciclo 

do ensino básico pertenceriam à mesma classe e a principal diferença seria o escalão 

etário. Assim sendo, seleccionámos somente os alunos que frequentavam o ensino 

secundário16. 

O Desporto Escolar era uma actividade oferecida pela escola com carácter 

voluntário, por isso interessava caracterizar os alunos pela sua participação. Como o 

questionário perguntava directamente sobre a participação dos alunos nesta actividade, 

                                                 
15 O tratamento estatístico da caracterização dos alunos pelo sexo encontra-se no anexo 19. 
16 O tratamento estatístico da caracterização dos alunos pelo tempo que frequentavam a escola está no anexo 20. 
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foi activada essa variável, surgindo duas classes – a dos alunos que responderam 

afirmativamente e a dos que responderam negativamente. Para se perceber melhor a 

relação entre o Desporto Escolar e as restantes variáveis, começámos por analisar 

somente os alunos que frequentavam o 12º anos, contudo, o número de alunos que tinha 

respondido afirmativamente era reduzido, por esta razão optámos pelos do 10º ano, para 

que pudéssemos encontrar quem frequentasse a escola a mais ou a menos de 3 anos17. 

A classificação da participação nas actividades físicas e desportivas, calculada 

através de respostas em vários contextos, permitiu diferenciar os alunos. Uma vez que 

foram categorizados diferentemente, procurou-se analisar quais eram as variáveis que 

caracterizavam cada grupo de alunos. Activando-se essa variável, supostamente 

deveriam surgir 4 classes, mas para a simplificação da análise dos dados agrupámos os 

alunos considerados sedentários e pouco activos, resultando em 3 classes – a dos alunos 

pouco activos/sedentários, os suficientemente activos e os muito activos18. 

Sabendo que a percepção do estado de saúde está relacionada com a prática de 

actividades físicas e desportivas, idade e o estilo de vida, procurámos perceber de que 

forma é que os alunos desta escola, com diferentes percepções, eram caracterizados. 

Colocou-se como activa esta variável, sendo ilustrada por todas as outras variáveis 

nominais. Desse tratamento resultaram 4 classes, sendo elas: a dos alunos com má 

percepção de saúde, com percepção razoável, boa e muito boa19. 

Alunos e Pais 

Os alunos foram caracterizados a partir de algumas variáveis do questionário dos 

pais – grau académico, experiência na disciplina de Educação Física e classificação da 

actividade física praticada. Como a junção dos questionários resultou num elevado 

número de variáveis, e porque apenas pretendíamos verificar a relação entre pais e 

filhos, como variáveis ilustrativas utilizamos apenas as dos questionários dos filhos. 

Para a caracterização dos alunos de acordo com o grau académicos dos pais 

procedemos à realização de dois tratamentos, um em que a variável activa era a 

habilitação dos pais e outro em que era a habilitação das mães20. De cada tratamento 

                                                 
17 O tratamento estatístico da caracterização dos alunos pela participação no Desporto Escolar está no anexo 21. 
18 O tratamento estatístico da caracterização dos alunos pela classificação da actividade física encontra-se no anexo 22. 
19 O tratamento estatístico da caracterização dos alunos pela percepção do estado de saúde encontra-se no anexo 23. 
20 Os tratamentos estatísticos da caracterização dos alunos pelo grau académico dos pais encontra-se no anexo 24. 



METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

158 

resultaram 4 classes, correspondendo as seguintes habilitações – ensino primário, 5º ao 

9º ano, ensino secundário e ensino superior. 

Partindo da questão sobre a experiência passada na disciplina de Educação 

Física, procedemos à caracterização dos alunos de acordo com essas respostas. A 

questão em causa, variável activa, tinha 5 possibilidades de respostas, tendo resultado 

em 5 classes. Todavia, algumas classes tinham poucos elementos, por este motivo 

agrupámos as respostas e categorizámos a experiência dos pais em negativa, indiferente 

e positiva. Desta forma, resultaram 3 para os pais e 3 para as mães21. 

Ao activarmos a variável relativa à classificação da participação dos pais nas 

actividades físicas e desportivas obtiveram-se as seguintes classes – a dos alunos cujos 

pais foram classificados de sedentários, pouco activos, suficientemente activos e muito 

activos. Procedeu-se ao mesmo tratamento, mas tendo como variável activa a 

classificação da participação das mães22. 

Professores 

Os professores foram caracterizados pela área disciplinar, a experiência passada 

na disciplina de Educação Física, a percepção da actividade física praticada e a 

percepção de saúde. 

Considerando que os professores tinham diferentes perspectivas da saúde, 

muitas vezes influenciadas pela sua formação científica, podendo essa visão ser 

transmitida aos alunos através da leccionação dos conteúdos das disciplinas que 

leccionavam, conversas informais ou na dinamização de projectos dentro da 

comunidade escolar, pretendemos caracterizá-los de acordo com a área disciplinar a que 

pertenciam. Os professores foram agrupados em 6 áreas (Educação Física, Ciências da 

Natureza, Línguas e Literatura, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Informática, 

e Artes), correspondendo cada uma delas a uma classe que foi caracterizada pela 

totalidade das variáveis do questionário que lhes foi aplicado23. 

Tomando como referência a experiência pessoal que tiveram na disciplina de 

Educação Física, os professores foram inicialmente categorizados em cinco classes, 

cada uma correspondente às possíveis respostas à questão sobre o assunto. No entanto, 

observámos que algumas classes tinham um reduzido número de professores, o que não 

                                                 
21 Os tratamentos estatísticos da caracterização dos alunos pela experiência dos pais na EF estão no anexo 25. 
22 Os tratamentos estatísticos da caracterização dos alunos pela classificação da AF dos pais estão no anexo 26. 
23 O tratamento estatístico da caracterização dos professores pela área disciplinar encontra-se no anexo 27. 
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permitia caracterizar devidamente os grupos. Assim sendo, agrupámos as duas 

modalidades negativas (experiência “má” e “muito má”) e as positivas (experiência 

“boa” e “muito boa”). Desta forma resultaram três classes que correspondiam à 

experiência pessoal na disciplina de Educação Física, a saber, os professores que 

tiveram uma experiência negativa, indiferente e positiva24. Para caracterizar as classes 

foram seleccionadas todas as variáveis em estudo relativas aos professores. 

A caracterização dos professores através da maneira como se classificavam 

fisicamente, tomando como referência a prática de actividade física que realizavam, foi 

feita de acordo com as modalidades relativas à variável presente no questionário, 

obtendo-se 4 classes25. Esta análise permitiu verificar se existia congruência entre 

aquilo que os professores percepcionavam ser o seu estilo de vida e a prática das 

actividades de lazer e das actividades físicas e desportivas. 

A questão sobre a percepção de saúde permitiu que os respondentes se 

posicionassem num de 4 estados possíveis. Da análise estatística a partir dessa variável 

foram criadas 4 classes, cada uma correspondente a cada modalidade de resposta, sendo 

elas, a dos professores com percepção de um mau estado de saúde, os que se sentiam 

com razoável saúde e os que referiram ter boa e muito boa saúde26. 

Funcionários 

Os funcionários foram caracterizados pela experiência passada na disciplina de 

Educação Física e pela maneira como se classificavam fisicamente. 

A variável cujo objectivo era avaliar a qualidade da experiência na Educação 

Física tinha 5 possibilidades de resposta. Todavia, nenhum funcionário respondeu que 

tinha tido uma experiência muito má e apenas um referiu que foi má. Assim sendo, as 5 

possibilidades de respostas que poderiam dar origem a 5 classes foram reduzidas para 

três. Surgiram então as classes dos que tiveram uma experiência “nem boa nem má”, os 

que tiveram boa e, por fim, muito boa27. 

A caracterização dos funcionários através da forma como se classificavam 

fisicamente, considerando a actividade física praticada, foi feita a partir de todas as 

variáveis nominais presentes no questionário. Desse tratamento surgiram 4 classes, de 

                                                 
24 O tratamento estatístico da caracterização dos professores pela experiência na EF encontra-se no anexo 28. 
25 O tratamento estatístico da caracterização dos professores pela percepção da actividade física praticada está no anexo 29. 
26 O tratamento estatístico da caracterização dos professores pela percepção de saúde encontra-se no anexo 30. 
27 O tratamento estatístico da caracterização dos funcionários pela experiência na EF encontra-se no anexo 31. 
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acordo com as modalidades relativas à variável em questão – funcionários que se 

consideravam sedentários, pouco activos, suficientemente activos e muito activos. 

Todavia, a primeira classe era constituída meramente por dois sujeitos, e para além da 

modalidade que dá o nome à classe mais nenhuma apareceu na sua caracterização, pelo 

que ignorámo-la e analisamos somente as restantes28. 

55..22..  AANNÁÁLLIISSEE  DDAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  EE  DDOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  

Após a realização das entrevistas, as declarações foram novamente ouvidas com 

recurso à gravação e transcritas para suporte informático. As transcrições foram literais, 

respeitando a totalidade do conteúdo. 

A análise feita aos dados das entrevistas e aos documentos foi de acordo com os 

procedimentos metodológicos propostos por Bardin (1977), seguindo-se as seguintes 

fases: pré-análise, exploração do material e inferência e interpretação. 

Primeiramente foi feita uma leitura “flutuante” dos textos, que permitiram 

aprofundar o conhecimento do conteúdo e obter uma ideia global. Em segundo lugar, 

procurou-se escolher as unidades de registo e contexto, de acordo com os objectivos que 

orientaram a investigação. Nesta fase procurámos ter em atenção a exclusão mútua das 

categorias, homogeneidade, pertinência, objectividade e fidelidade (Bardin, 1977). 

Optou-se pelo critério de categorização semântica. Foram construídas unidades de 

conteúdo em função das ideias expressas, que poderiam ser palavras, partes de frases, 

frases, ou mesmo parágrafos. Seguidamente foi categorizado o conteúdo, utilizando-se 

processos de análise indutiva. 

Particularmente sobre os documentos do departamento de Educação Física, a sua 

análise foi feita na presença dos professores do departamento, permitindo assim 

qualquer esclarecimento. Isso foi possível porque durante todo o período de aplicação 

dos instrumentos o investigador conviveu de perto com os professores, tendo a 

oportunidade de estar devidamente inserido no grupo. 

                                                 
28 O tratamento estatístico da caracterização dos funcionários pela percepção da actividade física praticada está no anexo 32. 
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55..33..  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  CCAARRDDÍÍAACCAA  

Relativamente aos dados da frequência cardíaca, foi avaliada a normalidade da 

distribuição e homogeneidade das variâncias dos grupos comparados. A significância da 

diferença entre os níveis médios de frequência cardíaca das aulas de 45 vs 90 minutos 

foi avaliada pelo teste de t-student para amostras emparelhadas, uma vez que foram 

considerados os mesmos alunos em duas condições experimentais29. O mesmo teste foi 

utilizado para a comparação dos níveis de intensidade das aulas, estabelecendo-se como 

limiar de intensidade o valor de 140 bpm30. 

55..44..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREELLAATTIIVVAASS  ÀÀSS  RROOTTIINNAASS  DDIIÁÁRRIIAASS  

Na análise das actividades relativas às rotinas diárias procedeu-se a uma 

comparação entre o tempo dedicado a cada uma nos dias de semana e fins-de-semana. 

Esta análise comparativa foi feita com recurso ao teste de t-student para amostras 

emparelhadas31. Apesar de não se verificar a normalidade da distribuição dos valores 

relativos a algumas actividades, evocámos a teoria do limite central, uma vez que 

estávamos a trabalhar com mais de 30 sujeitos (Maroco, 2007). 

Seguidamente compararam-se os alunos de acordo com o sexo e com o ciclo de 

ensino em que se encontravam. Para esta análise recorreu-se ao teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney32. 

55..55..  AANNÁÁLLIISSEE  QQUUAALLIITTAATTIIVVAA  GGLLOOBBAALL  DDOOSS  DDAADDOOSS  

Depois da recolha e tratamento dos dados, a informação foi analisada 

separadamente. Posteriormente, procurou-se compreender as inter-relações entre os 

grupos de variáveis, por isso foi feita uma análise qualitativa e interpretativa geral, no 

capítulo da discussão dos resultados. 

                                                 
29 Os resultados da comparação dos níveis médios de FC das aulas de 45 e 90 minutos encontram-se no anexo 33. 
30 Os resultados da comparação dos níveis de intensidade das aulas encontram-se no anexo 34. 
31 Os resultados da comparação das rotinas diárias entre os dias da semana e de fins-de-semana encontram-se no anexo 35. 
32 Os resultados da comparação das rotinas diárias relativamente ao sexo e ciclo de ensino entre os dias de semana e fins-de-

semana encontram-se no anexo 36. 
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Para melhor entendimento do que a escola e a disciplina de Educação Física 

faziam para promover estilos de vida activos e saudáveis, a análise global passou por 

compreender a relação entre o que se passava na escola e o estilo de vida dos alunos.  

A prática de actividade física, as percepções e importância que os professores e 

funcionários atribuíam à disciplina de Educação Física possibilitou o conhecimento, 

indirectamente, da forma como a escola promovia a actividade física. Não podemos 

esquecer que os professores eram educadores dos alunos no contexto escolar, podendo 

exercer influência sobre estes. 

Em relação ao grupo de Educação Física, a análise descritiva dos dados permitiu 

verificar directamente a qualidade e quantidade da actividade física oferecida nas aulas 

de Educação Física, a oferta do Desporto Escolar e outras actividades extracurriculares. 

Estes dados, ao nível da escola e do grupo de Educação Física, comparados com 

os dos alunos, principalmente no que se referiam à prática de actividades físicas e 

desportivas, possibilitaram a compreensão da influência da escola sobre os alunos, 

verificando-se ainda se os que frequentavam a escola há mais tempo diferiam dos que 

frequentavam há menos tempo. Essa análise permitiu perceber se a escola tinha tido um 

papel significativo no estilo de vida, nas percepções e orientação dos objectivos dos 

alunos. Para além disso, os conhecimentos e competências, no que se refere à aptidão 

física relacionadas com a saúde e ao treino físico, também poderiam ter sido adquiridos 

na escola, local de formação, sendo isso verificado através da análise das respostas ao 

questionário sobre os conhecimentos de aptidão física. 

Com recurso aos dados recolhidos através de entrevista e análise documental, foi 

também possível verificar se algumas actividades desenvolvidas pela escola tinham os 

pais como grupo alvo. Para além da dinamização de actividades, importou também ver a 

frequência com que eram realizadas. 

Por outro lado, sabendo que o estilo de vida dos alunos poderia ser influenciado 

pelo estilo de vida dos pais, procurámos caracterizar os alunos à luz de variáveis 

caracterizadoras dos pais, para saber se existia alguma relação. 

Para melhor entendimento, criámos um modelo metodológico do estudo que 

poderá auxiliar na compreensão da análise interpretativa dos dados (Figura 2). 
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Figura 2 – Metodologia do estudo 
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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Os resultados relacionados com o conjunto de variáveis investigadas são apresentados neste 
capítulo. Primeiramente são apresentados os resultados relativos aos alunos, pais, professores e 
funcionários. Para cada grupo inicia-se com a apresentação dos dados da estatística descritiva e 
posteriormente seguem-se os da caracterização dos grupos através da classificação automática. No 
final estão os resultados ao nível da escola e da disciplina de Educação Física. 
Apesar de já ter sido referido antes, importa reiterar que os dados recolhidos sobre os alunos, pais, 
professores e funcionários foram, principalmente, para a caracterização do contexto e determinar 
qual o estilo de vida dos participantes no estudo. 

11..  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AAOOSS  AALLUUNNOOSS  

Estes resultados foram obtidos através de um questionário aplicado a todos os 

alunos da escola, tal como vem descrito no capítulo da metodologia. 

Relativamente às actividades de lazer, as consideradas mais importantes foram 

“falar com amigos”, “fazer os trabalhos de casa”, “passar tempo com o companheiro”, 

“praticar desporto formal”, “ir ao cinema, concertos ou teatro” e “ouvir música”. Apesar 

de serem consideradas importantes e muito importantes pela maioria dos alunos, nem 

todas faziam parte das actividades mais praticadas, sendo elas: “falar com amigos”, 

“ouvir música”, “ver televisão ou vídeo”, “ir ao cinema, concertos, teatros”, “fazer os 

trabalhos de casa” e “ficar sozinho”. O grau de importância atribuído às actividades 

apresentadas no questionário permite-nos constatar que os alunos privilegiavam 

actividades que implicavam relações sociais. 

Em nenhuma actividade prevaleceu a resposta “sem importância”, relativamente 

aos outros graus de importância que poderiam ser atribuídos. No entanto, considerámos 

relevante a percentagem de respostas atribuídas a algumas actividades, em que a soma 

dos níveis “pouco importante” e “sem importância” foram superiores a 50%, sendo elas, 

“jogar às cartas ou jogos de vídeo”, “passear ou ver montras”, “tocar um instrumento ou 

cantar” e “participar em actividades de arte e expressão”. 

As actividades mais praticadas podem ser consideradas sedentárias. A prática 

desportiva formal e informal surgiram como a 13ª e 14ª actividades mais praticadas, 

sendo referidas por pouco mais de 50% dos alunos. Interessante foi observar que apesar 

de aparecerem seguidas, relativamente ao número de praticantes, quanto ao grau de 
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importância estavam separadas por 15 valores percentuais, considerando apenas as 

respostas dos que consideraram importante e muito importante. 

A actividade menos praticada, de acordo com as respostas, foi “trabalhar para 

ganhar algum dinheiro”. Era, de certa forma, previsível que fosse, porque a média de 

idades dos alunos era de 15.2 anos, significando isso que a maioria não tinha a idade 

mínima permitida por lei para trabalhar. 

No quadro 17 são apresentados os resultados do grau de importância atribuído a 

cada actividade, assim como os valores relativos aos praticantes. 

 

Quadro 17 – Prática e grau de importância das actividades de lazer 

Grau de importância (%) Actividades 
Muito importante Importante Pouco importante Sem importância 

Praticantes 
(%) 

Falar com amigos 80.1 17.8 1.1 0.2 94.3 
Ouvir música 40.5 44.3 13.1 1.6 93.8 
Ver TV ou vídeo 15.1 49.3 32.3 2.3 93.8 
Ir ao cinema/concertos/teatro 28.3 57.4 13.1 0.2 90.5 
Fazer os trabalhos de casa 50.5 42.8 4.5 1.3 90.1 
Ficar sozinho 38.3 46.3 12.3 1.8 87.1 
Visitar pessoas conhecidas 23.1 60.8 13.5 1.6 83.9 
Ler 34.6 46.4 14.3 3.9 80.1 
Ajudar na lida da casa 19.5 59.3 16.1 4.2 75.6 
Jogar às cartas ou jogos de vídeo 8.6 30.5 50.9 9.1 70.3 
Passear ou ver montras 7.5 32.2 44.3 15.2 68.1 
Assistir a acontecimentos desportivos 13.4 45.2 33.7 5.9 63.6 
Praticar desporto formal 47.4 42.0 7.4 1.6 56.7 
Praticar um desporto informal 21.2 53.2 20.6 3.5 51.0 
Ir dançar à noite 12.8 36.0 35.9 13.3 49.0 
Passar tempo com o(a) companheiro(a) 51.8 40.2 4.2 1.8 43.8 
Tocar um instrumento ou cantar 7.7 29.0 42.3 19.4 33.4 
Participar em actividades de clubes 10.4 47.6 34.3 5.9 20.6 
Realizar um trabalho benévolo 23.3 54.4 16.9 2.9 19.8 
Actividades de Arte e Expressão 8.6 31.1 42.2 16.0 17.1 
Trabalhar para ganhar dinheiro 38.5 39.4 13.4 6.2 13.8 

 

No que concerne às práticas rotineiras, considerámos a forma como percorriam o 

trajecto entre a casa e a escola, a duração do mesmo, as horas de deitar e acordar e o 

local onde tomavam as refeições. 

O percurso entre a casa e a escola era feito, de uma maneira geral, com recurso 

ao transporte passivo (carro e transportes públicos). O trajecto era percorrido a pé por 

21.6% e por 35.2% o sentido inverso. Nenhum aluno referiu utilizar a bicicleta como 

meio de deslocamento, sendo característico dos grandes centros urbanos desprovidos de 

vias de comunicação adequados para o efeito e de locais para estacionamento (Quadro 

18). 
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Quadro 18 – Transportes utilizados para percorrer o trajecto entre a casa e a escola 

Percurso casa – escola  Percurso escola – casa Meio de transporte 
Frequência absoluta Frequência relativa (%)  Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

A pé 179 21.6  291 35.2 
Bicicleta 0 0.0  0 0.0 
Transportes públicos 291 35.2  413 49.9 
Carro 351 42.4  121 14.6 
Não respondeu 6 0.7  2 0.2 
Total 827 100.0  827 100.0 

 

Se considerarmos que os alunos que percorriam o trajecto a pé residiam nas 

imediações da escola e os que o faziam de carro e transportes públicos eram céleres no 

deslocamento, é compreensível que 86.7% demorasse até 20 minutos para chegar à 

escola e 73.6% para chegar à casa. Apenas 12.8% demoravam mais de 20 minutos para 

chegar à escola, mas para regressar a casa o número duplicava. De certa forma esse 

aumento do tempo para percorrer o trajecto pode ser explicado com o aumento do 

número de alunos que ia da escola para casa a pé (35.2% contra os 21.6% que iam para 

a escola) e a diminuição dos que o faziam de carro (14.6% contra os 42.4% que iam 

para a escola). 

Quanto à hora de dormir e levantar, a grande maioria dos alunos que frequentava 

o 3º ciclo do ensino básico respondeu deitar-se até às 23 horas (85%) e acordar entre as 

6 e as 7 horas (97.1%). Através de um simples cálculo verificámos que a maior parte 

desses alunos dormia cerca de 8 horas por noite, o que é recomendado para jovens em 

idade escolar. Relativamente aos alunos do ensino secundário, 43.6% referiu deitar-se 

às 23 horas e 42% à meia-noite ou depois. Para acordar, 91.4% afirmou que o fazia 

entre as 7 e as 8 horas. As diferenças encontradas entre os alunos dos diferentes ciclos 

de ensino poderia estar relacionado com o escalão etário e com o nível de exigência dos 

anos de escolaridade em que se encontravam. Quando foram comparados os alunos de 

ambos os sexos, as diferenças eram quase inexpressivas, todavia importa mencionar que 

as raparigas referiram deitar e acordar mais cedo do que os rapazes. 

Referente às refeições, o pequeno-almoço era tomado normalmente em casa por 

grande parte dos alunos (87.9%). Analisando os resultados em separado, registou-se que 

havia mais alunos do ensino secundário a tomarem esta refeição na escola (4%) do que 

os do 3º ciclo do ensino básico (2.6%). Deve ser ainda destacado que 3.5% dos alunos 

do 3º ciclo do ensino básico e 6.9% do secundário responderam não tomar esta refeição. 

Apesar de serem baixos, esses valores são motivo de preocupação, principalmente por 

se tratar de uma população juvenil. O pequeno-almoço é considerada uma importante 
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refeição, porque permite suprir o organismo do jejum prolongado desde a última 

refeição do dia anterior, fornecendo energia para a actividade da manhã que se segue. O 

almoço tem uma distribuição diferente, 65.9% tomava a refeição em casa, 16.6% num 

café ou restaurante, 11.1% no bar da escola e apenas 3.7% no refeitório da escola. 

Surpreendentemente, o número de alunos que recorria ao bar era significativamente 

superior ao que utilizava o refeitório. Esses números, que podem ser objecto de 

preocupação, se considerarmos que, em princípio, a refeição oferecida pelo refeitório 

era mais completa do que a que normalmente se consome num bar, podem ser 

explicados pela inexistência de um refeitório na escola, sendo as refeições completas 

servidas de forma improvisada no próprio bar. Em relação ao jantar, quase todos 

disseram tomar em casa (98.7%). De certa forma esse resultado era esperado, por se 

tratar de uma refeição que, por norma, é feita em família, no final do dia. 

No quadro 19 estão os valores da frequência com que os alunos consumiam 

determinados alimentos. Da lista destacam-se o leite, fruta, pão e carne, como os 

consumidos mais frequentemente. Entre os menos consumidos estavam a cerveja, café, 

hambúrgueres e batatas fritas. 

 

Quadro 19 – Frequência com que consome os alimentos 

Frequência com que consome os alimentos (%) 
Alimentos 

Todos os dias 
Uma ou algumas 
vezes por semana 

Raramente ou 
nunca 

Café 16.0 18.5 64.5 
Cerveja 1.8 12.0 84.4 
Refrigerantes 32.9 47.6 19.0 
Sumos de fruta 37.6 50.8 10.9 
Leite 83.3 9.1 6.4 
Doces 40.2 49.5 10.0 
Bolos 22.3 55.9 21.4 
Hambúrgueres/salsichas 5.0 61.7 32.8 
Batatas fritas 10.2 65.5 23.9 
Carne 73.8 24.3 1.5 
Peixe 49.5 46.3 3.5 
Fruta 78.8 17.4 3.0 
Pão 74.6 20.3 4.5 
Vegetais 59.0 31.6 9.1 

 

Apesar de não ser possível determinar com exactidão o consumo de certos 

alimentos, se considerarmos somente o consumo semanal, na lista dos mais consumidos 

deveria ser acrescentado o peixe, vegetais, doces, sumos de fruta e refrigerantes.  

Quanto à prática de actividade física informal, 18.5% referiu não o fazer. Dos 

praticantes regulares, 23.3% afirmou praticar uma vez por semana e 42.4% duas ou 

mais vezes. Se procurarmos observar a percentagem de alunos verdadeiramente activos, 
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os que praticavam 4 ou mais vezes, constatamos que eram somente 15.7%, um número 

muito menor do que os 56.4% que praticam uma ou menos vezes (Quadro 20). 

 

Quadro 20 – Participação informal nas actividades físicas e desportivas 

Frequência Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Nunca 153 18.5 
Menos de 1 semana 120 14.5 
1 vez por semana 193 23.3 
2 a 3 vezes p semana 221 26.7 
4 a 6 vezes p semana 62 7.5 
Todos os dias 68 8.2 
Não respondeu 10 1.2 
Total 827 100.0 

 

Entre as actividades praticadas informalmente, o Futebol foi a que recebeu mais 

respostas (19.2%), seguindo-se passear (18.5%), andar de bicicleta (13.1%) e correr 

(5.1%). A participação nos jogos desportivos colectivos totalizou 23%, ou seja, para 

além do Futebol era muito baixo o número dos alunos que praticava outra actividade da 

mesma natureza. Contrastando, o valor referente às actividades individuais representava 

43.4% do total. Isso sugere que a escolha dos alunos recaia, fundamentalmente, nas 

actividades individuais. A escolha desse tipo de actividades pode estar relacionada com 

a ausência de competição, ou simplesmente porque não necessitam de ter um número 

considerável de pares para as realizarem. 

Em relação à prática formal de actividades físicas e desportivas, mais de metade 

referiu que nunca o fazia (51.8%). Se somarmos a este valor o dos que responderam 

praticar uma ou menos vezes por semana, totaliza 61.3%. Da percentagem restante, 

26% praticava duas a três vezes por semana e 11.2% quatro a sete vezes (Quadro 21). 

 

Quadro 21 – Participação formal nas actividades físicas e desportivas 

Frequência Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Nunca 428 51.8 
Menos de 1 semana 11 1.3 
1 vez por semana 68 8.2 
2 a 3 vezes p semana 215 26.0 
4 a 6 vezes p semana 67 8.1 
Todos os dias 26 3.1 
Não respondeu 12 1.2 
Total 827 100.0 

 

A actividade mais praticada era a Natação (13.1%). As outras escolhas recaíram 

sobre o Futebol (5.7%), Ténis (4.4%), Dança e desportos de combate, com 3.3% cada, e 

Basquetebol (2.1%). As restantes não chegaram aos 2%. À semelhança do que foi 
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apresentado para as actividades físicas informais, as modalidades individuais foram as 

mais respondidas. 

Dentro do contexto escolar, a soma de todos os que afirmaram participar no 

Desporto Escolar correspondeu a 17.3% dos alunos. A modalidade com mais praticantes 

era o Voleibol (7.6%). As restantes apresentam valores inferiores a metade do 

correspondente ao Voleibol e por ordem do número de participantes surgiram: 

Badminton, Corfebol, Futsal (feminino), Golfe e Dança, como se pode observar no 

quadro 22. 

 

Quadro 22 – Participantes nas actividades do Desporto Escolar 

Actividade Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Badminton 28 3.4 
Corfebol 23 2.8 
Futsal 17 2.1 
Golfe 6 0.7 
Dança 4 0.5 
Voleibol 63 7.6 
Basquetebol 2 0.2 
Total 143 17,3 

 

Se considerarmos que responderam ao questionário 827 alunos e que a escola 

tinha uma oferta de seis modalidades, podendo participar livremente quem quisesse, 

sem estar comprometido obrigatoriamente com a competição, podemos afirmar que o 

número de participantes era reduzido, muito à semelhança do verificado por Porfírio 

(2009), num estudo com alunos de 5 escolas públicas da região de Lisboa. 

No que diz respeito à intensidade da participação, foi perguntado quanto tempo 

por semana dedicavam à prática de actividades físicas e desportivas ao ponto de ficarem 

cansados e a transpirar. Cerca de 34% respondeu dedicar até uma hora, 27.7% entre 2 a 

3 horas e 18.8% quatro horas ou mais. 

Do resultado da classificação da actividade física, 17.1% foram considerados 

sedentários, 42.9% pouco activos, 31.2% suficientemente activos e os restantes 8.8% 

muito activos (Quadro 23). Esta classificação confirma, de certa forma, as respostas 

relativas à participação formal e informal, em que se observou que mais de metade dos 

alunos respondeu praticar uma ou menos vezes por semana, sendo por isso considerados 

sedentários ou pouco activos. 
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Quadro 23 – Classificação da participação nas actividades físicas e desportivas 

Classificação Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Sedentário 141 17.1 
Pouco activo 355 42.9 
Suficientemente activo 258 31.2 
Muito activo 73 8.8 
Total 827 100.0 

 

Relativamente ao período de iniciação em actividades competitivas, de acordo 

com as respostas, este variou entre os 4 e os 17 anos de idade. Como se observa na 

figura 3, houve um aumento progressivo até sensivelmente aos 10/12 anos, havendo 

algumas descidas ligeiras em algumas idades intermédias. Por volta destas idades, que 

coincidem com a entrada nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, o valor atinge o máximo. 

Depois dos 14 anos registou-se uma descida progressiva, o que também coincide com a 

idade dos estudantes do ensino secundário, podendo isso estar relacionado com o 

aumento da carga de estudo, como consequência natural do nível de dificuldade das 

matérias escolares. 

 
 

Figura 3 – Idade em que iniciaram a actividade competitiva que praticam actualmente 

 

Como a figura apresenta os valores absolutos, importa referir que em termos 

percentuais o número de alunos que iniciaram a competição nas diferentes idades é 

relativamente baixo, sendo apenas de 3.1% para os 10 anos, 2.5% para os 11 anos, 3.8% 

para os 12 anos, 1.7% para os 13 anos e 2.9% para os 14 anos. 

Aos praticantes de actividades físicas e desportivas foi apresentado um conjunto 

de 16 razões para o fazerem. A cada uma delas tinham que atribuir um grau de 

importância. As razões que mais se destacaram pela importância atribuída foram “quero 

fazer algo bom para mim”, “quero estar em forma” e “divirto-me praticando uma 
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actividade”. De salientar ainda que a soma das respostas dos graus “importante” e 

“muito importante” para estas razões é superior a 95% (Quadro 24). Entre os 75% e os 

90% haverá a considerar “gosto de conhecer outras pessoas” (79.8%), “isso relaxa-me” 

(85.9%), “gosto de fazer parte de uma equipa” (78.6%), “posso ter um corpo em forma” 

(87.5%), “ posso encontrar amigos” (86.1%) e “isso dá-me a possibilidade de me 

exprimir” (77.7%). Os motivos que mereceram menos atenção estavam relacionados 

com a prática dos amigos, o desejo de seguir uma carreira desportiva, a vontade da 

família e a possibilidade de ganhar dinheiro. 

 

Quadro 24 – Razões referidas pelos alunos para praticar desporto 

Eu pratico desporto porque: 
Muito 

Importante 
(%) 

Importante 
(%) 

Pouco 
Importante 

(%) 

Sem 
Importância 

(%) 
N 

Os meus amigos praticam esse desporto 4.5 28.9 44.5 22.1 674 
Desejo realizar uma carreira desportiva 15.2 26.0 33.7 25.1 673 
Gosto de conhecer outras pessoas 25.5 54.3 16.9 3.3 674 
Quero fazer algo que é bom para mim 56.8 40.7 2.1 0.5 674 
Gosto da competição 31.0 36.2 26.0 6.8 674 
Quero estar em forma 59.0 37.2 3.6 0.3 675 
Isso relaxa-me 38.4 47.5 12.9 1.2 674 
Divirto-me praticando uma actividade 54.0 41.5 3.9 0.6 674 
Gosto de fazer parte de uma equipa 33.5 45.1 17.3 4.2 672 
A minha família quer que eu participe 7.4 25.5 42.7 24.4 675 
Posso ter um corpo “em forma” 38.6 49.0 11.6 0.9 674 
Posso ganhar dinheiro 11.3 22.3 40.4 26.0 673 
É apaixonante 28.3 43.2 22.3 6.2 674 
Torna-me fisicamente atraente 17.8 39.4 33.0 9.8 673 
Posso encontrar amigos 36.7 49.3 12.0 1.9 675 
Isso dá-me a possibilidade de me exprimir 26.8 51.0 19.0 3.3 673 

 

Relativamente à pessoa, ou factor, que mais teve influência para o início da 

prática desportiva, as respostas revelam-se interessantes, pois a afirmação mais 

seleccionada foi precisamente a que se refere à ausência de qualquer influência, sendo 

afirmado por 33.9%, como se pode observar no quadro 25. Com um valor muito 

próximo está a influência dos pais (31.7%). Este dado merece um olhar atento, na 

medida em que, entre os factores que mais motivavam para a prática, à família foi 

atribuída pouca importância. De igual forma, também intrigante é o valor relativo aos 

amigos (11.7%), que surgiu na terceira posição, porque 66.6% respondeu que o facto 

dos amigos praticarem algum desporto tinha pouca ou nenhuma importância na prática 

do próprio. Assim sendo, das respostas dadas podemos considerar que a família e os 

pares tiveram influência na iniciação, mas com o decorrer do tempo os praticantes 

adquiriram uma motivação intrínseca que poderá estar associada à ideia de fazerem algo 

benéfico, ou simplesmente pelo prazer. 
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Embora seja apenas 4.1%, que equivale a 34 alunos, não deixa de ser digno de 

registo o papel que o professor de Educação Física teve na iniciação destes alunos. 

 

Quadro 25 – A pessoa que mais influenciou para a prática de actividades físicas 

A pessoa que mais influenciou Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
Nunca senti nenhuma influência, comecei porque quis 280 33.9 
Os meus pais 262 31.7 
O professor de Educação Física 34 4.1 
Os meus amigos 97 11.7 
O meu namorado(a) 5 0.6 
O médico – recomendação médica  34 4.1 
As publicidades que promovem o desporto e a AF 6 0.7 
Não respondeu 109 13.2 
Total 827 100% 

 

Assim como era importante perceber o que verdadeiramente motivava os 

praticantes, da mesma forma interessava saber quais os motivos que levavam alguns 

alunos a não praticarem. Para tal foram apresentadas 10 razões ou dificuldades, havendo 

a possibilidade de escolherem no máximo duas. 

Dos 360 alunos que responderam a essa questão por não estarem envolvidos na 

prática das actividades físicas e desportivas, mais de metade (53.6%) alegou a falta de 

tempo como o maior impedimento, seguindo-se a falta de interesse pela actividade 

física, respondendo que preferiam fazer outra coisa (28.1%). De longe, aparece 19.2% 

que responderam que não tinham jeito. Em relação aos restantes motivos os valores 

eram francamente mais baixos (Quadro 26). 

 

Quadro 26 – Razões para não praticar actividades físicas e desportivas 

Razões para não praticar N % dos respondentes % da totalidade dos alunos 

Não tenho tempo 193 53.6 23.3 
Não gosto de ficar a transpirar 17 4.7 2.1 
Não estou em forma 23 6.4 2.8 
Não tenho jeito 69 19.2 8.3 
Os outros são melhores 19 5.3 2.3 
Tenho limitações físicas 28 7.8 3.4 
Tenho vergonha 13 3.6 1.6 
Dificuldades económicas 25 6.9 3.0 
Os meus pais não deixam 8 2.2 1.0 
Há coisas mais interessantes 101 28.1 12.2 

 

No que diz respeito à relação com os pares, constatou-se que 10.3% referiu 

nunca praticar actividade física quando está com os amigos e 43.2% afirmou fazer 

algumas vezes. Os que o faziam por norma eram 21.4% e 24.8% registaram sempre ou 

muitas vezes. Se atendermos ao valor resultante da soma dos que responderam 

normalmente, muitas vezes e sempre, isso totaliza 46.2%, significando que a presença 
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dos amigos pode ser entendida como um agente facilitador para o envolvimento nas 

actividades físicas e desportivas, como tem sido verificado em vários estudos (Matos et 

al., 2003; Piéron, 1998; Sallis et al., 2002; Smith et al., 2006). 

No seguimento da relação com os pares, foi perguntado qual a percepção que 

tinham da actividade física realizada pelos amigos. Verificou-se que a percepção de que 

os amigos eram praticantes era quase geral. Apenas 7 alunos (0.9%) percepcionaram 

que os amigos eram sedentários e 25.9% disserem que praticavam algumas vezes. Para 

72.8% os amigos praticavam actividade física normalmente, quase todos os dias ou 

diariamente. Essa resposta sugere que, aparentemente, a prática de actividades físicas e 

desportivas é um comportamento normal dos adolescentes (Sallis, 2000). 

Tendo como critério os objectivos de participação nas actividades físicas e 

desportivas, procurámos averiguar a orientação dos alunos, podendo ser para o ego, 

neutro, ou para a tarefa. Assim sendo, observou-se que para as frases “quando aprendo 

uma habilidade nova e isso encoraja-me”, “quando prendo a fazer qualquer coisa 

engraçada”, “quando aprendo uma habilidade esforçando-me muito”, “quando me 

esforço realmente muito”, “quando marco mais pontos/golos” e “quando faço o meu 

melhor”, prevaleceram os graus de “importante” e “muito importante” (Quadro 27). Por 

outro lado, para as frase “quando os outros não são capazes de fazer tão bem como eu”, 

“quando os outros se desleixam e eu não” e “quando sou o melhor” prevaleceu o grau 

“pouco importante” (Quadro 27). 

De salientar que em nenhuma das frases a atribuição de “sem importância” 

prevaleceu em relação aos outros graus, sendo apenas superior a 10% para “quando os 

outros não são capazes de fazer tão bem como eu” (18.1%), “quando os outros se 

desleixam e eu não” (15.5%) e “quando sou o melhor” (10.5%). 

Nas duas afirmações – “quando sou o único a ser capaz de realizar a actividade” 

e “quando consigo fazer melhor que os meus companheiros”, não houve uma diferença 

digna de registo entre os graus “importante” e “pouco importante”. Contudo, se 

juntarmos os valores das respostas dos graus “muito importante” com “importante” e 

“pouco importante” com “sem importância”, verifica-se uma diferença de cerca de 5% 

para a frase “quando sou o único capaz de realizar a actividade”. 
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Quadro 27 – Orientação dos objectivos para a prática de actividades físicas 

Eu sinto-me perfeitamente realizado quando: 
Muito 

importante 
(%) 

Importante 
(%) 

Pouco 
importante 

(%) 

Sem 
importância 

(%) 
1. Sou o único a ser capaz de realizar a actividade 11.0 32.5 31.3 7.1 
2. Aprendo uma habilidade nova e isso encoraja-me 35.6 42.2 3.8 0.4 
3. Consigo fazer melhor que os meus companheiros 10.0 31.2 32.4 8.2 
4. Os outros não são capazes de fazer tão bem como eu 4.1 15.6 43.8 18.1 
5. Aprendo a fazer qualquer coisa engraçada 16.3 44.1 18.3 3.0 
6. Outros se desleixam e eu não 6.8 21.0 38.1 15.5 
7. Aprendo uma habilidade esforçando-me muito 43.3 35.0 2.8 0.5 
8. Me esforço realmente muito 48.5 30.0 2.8 0.2 
9. Marco mais pontos/golos... 20.2 36.4 20.9 3.8 
10. Sou o melhor 11.5 26.4 33.3 10.5 
11. Compreendo bem uma actividade que aprendo 30.5 44.9 5.7 0.9 
12. Faço o meu melhor 58.3 21.0 2.2 0.4 

 

Do resultado do rácio da orientação dos objectivos, observou-se que 87.9% 

tinham uma orientação para a tarefa. Apenas 3.8%, que eram 26 alunos, estavam 

orientados para o ego e os restantes 8.3% obtiveram um rácio equivalente a 1, o que 

corresponde a uma orientação neutra (Quadro 28). 

 

Quadro 28 – Orientação dos objectivos para a prática de actividades físicas 

Orientação Frequência absoluta Frequência relativa (%) % dos respondentes 

Ego 26 3.1 3.8 
Tarefa 596 72.1 87.9 
Neutro 56 6.8 8.3 
Total 678 82.0 100.0 

 

A percepção global que os alunos tinham do seu estado de saúde era boa ou 

muito boa (79.9%). Um número mais baixo de alunos respondeu que se encontrava de 

razoável saúde (14.9%) e apenas 1.8%, que representava 15 alunos, não se 

consideravam com muito boa saúde. Este resultado é em tudo muito semelhante ao de 

outros estudos, mesmo tratando-se de indivíduos de escalões etários diferentes 

(Marques, 2003; Contramestre, 2004). 

No que concerne à percepção de competência, os alunos foram inicialmente 

avaliados analiticamente quanto às suas qualidades atléticas, agilidade, condição física, 

velocidade, força e coragem, numa escala de 5 pontos com sentidos antagónicos. Dos 

resultados observou-se que não prevaleceu nenhuma tendência negativa nos aspectos 

abordados, o que, de certa forma, pode estar interligado com a percepção do estado de 

saúde (Quadro 29). 

As percepções de agilidade, condição física, velocidade e coragem apresentaram 

uma tendência “acima da média”. Apesar das percepções das qualidades atléticas e da 
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força terem os maiores valores na “média”, se olharmos atentamente para o número de 

alunos que se posicionou acima da média e abaixo da média, rapidamente se observa 

que os primeiros são muito superiores. 

 

Quadro 29 – Percepção de competência dos alunos 

Percepção Extremo positivo 
(%) 

Acima da média 
(%) 

Média 
(%) 

Abaixo da média 
(%) 

Extremo negativo 
(%) 

Qualidades atléticas 13.1 32.5 34.8 15.7 2.9 
Agilidade 12.7 39.7 36.6 09.9 0.4 
Condição física 15.7 35.4 33.6 13.2 1.5 
Velocidade 13.9 36.4 33.7 13.9 1.3 
Força 06.5 33.0 42.9 15.8 1.0 
Coragem 12.3 41.6 37.6 06.5 0.7 

 

Do sistema de classificação global da percepção de competência, verificou-se 

que 51.9% consideraram-se competentes, 38.6% posicionaram-se ao nível dos seus 

colegas e pouco menos de 9% apresentaram uma auto-percepção negativa (Quadro 30). 

 

Quadro 30 – Percepção global de competência 

Percepção de Competência Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Muito competente 118 14.3 
Acima da média 311 37.6 
Na média 319 38.6 
Abaixo da média 71 8.6 
Não sou competente 3 0.4 
Não respondeu 5 0.6 
Total 822 100.0 

 

Referente à percepção de imagem corporal, de salientar que mais de metade dos 

alunos estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com a sua aparência física. Os que se 

consideraram dentro da normalidade eram 25.5% e 17.8% não estavam satisfeitos. O 

instrumento não nos permitiu aferir qual a razão do sentimento em relação à satisfação 

com a aparência, podendo estar ou não relacionado com características alteráveis ou 

idiossincráticas. No entanto, outras duas questões podem ajudar a interpretar esses 

dados – percepção da estatura e do peso. 

Na avaliação da auto-percepção destas duas características os valores mais 

elevados estavam na tendência central. Isso é perfeitamente compreensível se 

atendermos que ser considerado grande ou pequeno, gordo ou magro, pode ser 

depreciativo, pelo que o posicionamento na média pode revelar satisfação. Desta forma, 

esta resposta corrobora a satisfação que os alunos revelaram com a aparência. O quadro 

31 mostra os valores das respostas dos alunos a estas questões. 
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Quadro 31 – Percepção de imagem corporal 

Percepção Extremo positivo 
(%) 

Acima da média 
(%) 

Média 
(%) 

Abaixo da média 
(%) 

Extremo negativo 
(%) 

Percepção da estatura 5.9 24.7 42.1 22.0 4.5 
Percepção do peso 4.5 25.3 54.1 13.4 2.2 
Satisfação com a aparência 22.3 33.9 25.5 14.5 3.3 

 

Dos resultados apresentados para as percepções é interessante verificar que em 

todas existia a mesma tendência. Os alunos referiram, na sua maioria, ter um bom 

estado de saúde, consideraram-se competentes e estavam satisfeitos com a sua 

aparência. 

No âmbito das atitudes, estudámos os sentimentos que os alunos tinham face à 

escola, Educação Física e prática das actividades físicas e desportivas. Em qualquer das 

questões mais de metade manifestaram uma atitude favorável. Face à escola esse valor 

foi de 65.7%, ligeiramente mais baixo do que os 67.2% em relação à disciplina de 

Educação Física. Para as actividades físicas e desportivas a percentagem de alunos com 

atitude favorável foi de 79.4% (Quadro 32). 

O número de alunos que revelou neutralidade foi superior para a escola, no 

entanto, os que responderam que não gostavam muito ou nada atingiram os 16% para a 

disciplina de Educação Física, um pouco diferente dos 10.3% para a escola e muito 

diferente dos 4.6% para as actividades físicas e desportivas. A diferença que se 

observou entre os valores da Educação Física e das actividades físicas e desportivas é 

merecedora de atenção, uma vez que a Educação Física é uma disciplina eminentemente 

prática cujas matérias são as actividades físicas e desportivas. Isso pode sugerir que a 

avaliação ou a leccionação de algumas matérias não seja do agrado de alguns alunos. 

 

Quadro 32 – Atitudes face à escola, Educação Física e actividades físicas e desportivas 

Atitude face à: 
Sentimento Escola (%) Educação Física (%) Actividades físicas e desportivas (%) 
Não gosto nada 1.8 4.2 0.9 
Não gosto muito 8.5 11.7 3.8 
Indiferente 23.5 16.2 15.6 
Gosto bastante 58.3 52.2 49.8 
Gosto mesmo muito 7.4 15.0 29.6 
Não respondeu 0.6 0.6 0.4 
Total 100.0 100.0 100.0 

 

A grande maioria considerou que “estar em forma” (95.5%) e “ser bom aluno no 

maior número de disciplinas” (91.1%) era importante. Em relação ao segundo aspecto 

apresentado, o número de alunos que atribuiu essa importância pode estar relacionado 
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com o facto de ser uma escola com ensino secundário, existindo entre os alunos uma 

consciência da utilidade das notas para ingresso no ensino superior. Ter bom aspecto e 

ser bom no desporto foram também considerados importantes ou muito importantes por 

uma grande percentagem de alunos – 85.7% e 83.9%, respectivamente. Por outro lado, a 

popularidade entre as raparigas (49.5%) e rapazes (34.6%) foi considerado importante 

por menos de metade dos respondentes. 

Ao atendermos à percepção que os alunos tinham da prática desportiva dos pais, 

uma grande percentagem poderia ser considerada sedentária (64.9% dos pais e 72.4% 

das mães), como se pode observar no quadro 33. Sem sabermos a frequência semanal, 

analisando apenas a regularidade anual, 27.7% dos pais e 22.7% das mães eram 

praticantes regulares, de acordo com os alunos. É visível, ainda que não sendo valores 

muito díspares, que os filhos percepcionaram que os pais eram mais activos do que as 

mães. 

 

Quadro 33 – Prática desportiva dos pais 

Pais Mães Frequência da prática desportiva dos pais 
N % N % 

Nunca 282 34,1  368 44,5 
Uma vez de tempos a tempos ou unicamente nas férias 255 30,8  231 27,9 

Pelo menos uma vez por semana todo o ano 229 27,7  188 22,7 
Não sei 41 5,0  33 4,0 
Não respondeu 20 2,4  7 0,9 
Total 827 100.0  827 100.0 

 

Resumindo, as actividades de lazer mais praticadas eram passivas, no entanto, 

consideravam que a prática de actividade física formal era muito importante. O trajecto 

entre a casa e a escola era percorrido fundamentalmente de carro e de transportes 

público, assim como o regresso, mas a percentagem dos que recorriam ao transporte 

activo aumentava. Entre os alimentos mais consumidos regularmente figuraram o leite, 

fruta, pão e carne, por outro lado, a cerveja e o café foram mencionados como sendo os 

menos consumidos. Concernente à prática de actividades físicas e desportivas, mais de 

metade referiu praticar uma ou menos vezes por semana a título informal. Em termos 

formais mais de metade referiu nunca praticar. As principais razões evocadas para o 

envolvimento nas actividades físicas foram o desejo de fazer algo benéfico, a diversão e 

a manutenção da condição física. Entre os não praticantes a falta de tempo foi 

considerada o maior impedimento. A orientação dominante para a prática de actividade 

física estava relacionada com a tarefa, havendo uma pequena percentagem orientada 
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para o ego. De uma maneira geral os alunos consideraram-se competentes, saudáveis e 

estavam satisfeitos com a imagem corporal. Face à escola, Educação Física e 

actividades físicas e desportivas manifestaram uma atitude globalmente favorável. 

Quanto à prática desportiva dos pais, percepcionaram que eram pouco activos. 

11..11..  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AAOOSS  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  EE  

SSAAÚÚDDEE  

Para avaliarmos o capital de conhecimentos que os alunos tinham efectivamente 

adquirido ao longo da escolaridade, apresentámos um questionário aos finalistas com 

algumas questões que, de acordo com o programa oficial da disciplina de Educação 

Física, os alunos deveriam responder correctamente ao terminarem o currículo escolar 

do ensino secundário. 

Responderam ao questionário 148 alunos, 67 rapazes e 81 raparigas, com uma 

média de 17.6 (±0.77) anos de idade, variando entre os 17 e os 21. Destes alunos, 87.2% 

frequentava a escola a 3 ou mais anos e 12.8% a menos de 2 anos. 

Quando foram questionados sobre a organização do próprio treino físico, a 

maioria respondeu não o fazer (79%), contrastando com os 21% que respondeu 

afirmativamente. As principais razões mencionadas para justificarem a resposta anterior 

foram a existência de alguém que o fazia (37.2%) e a inactividade física (25.7%). Foi 

curioso observar que 14.2% dos alunos seleccionaram a opção “não penso nisso”, ou 

seja, a actividade física parece ser praticada sem método e sem respeito pelos princípios 

fundamentais do treino físico. Essas respostas demonstram que não utilizavam os 

conhecimentos que tinham sido leccionados na disciplina de Educação Física, que se 

esperava que os alunos tivessem adquirido. Apenas 2% respondeu que não sabia 

organizar o seu próprio treino (Quadro 34). 

 

Quadro 34 – Razões para não organizar o treino físico 

Razão Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
Não pratico actividade física 38 25.7 
Não sei organizar o treino 3 2.0 
Não penso nisso 21 14.2 
Alguém organiza 55 37.2 
Não respondeu 31 21.0 
Total 117 100.0 

 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

180 

Em relação à natureza dos exercícios, 97.3% respondeu que conseguia distinguir 

se eram de resistência, velocidade, força e flexibilidade. Seguidamente foi apresentada 

uma lista com diferentes exercícios, pedindo-se que os classificassem relativamente às 

capacidades motoras mais solicitadas. Na generalidade os exercícios foram bem 

classificados (Quadro 35), tendo a maior parte dos alunos aprendido correctamente. 

Contudo, convém salientar que quase 15% não soube caracterizar correctamente os 

“abdominais”, havendo 11.4% que considerou ser um exercício de resistência. 

 

Quadro 35 – Caracterização dos exercícios quanto às capacidades motoras mais solicitadas 

 Força Flexibilidade Resistência Velocidade 
Corrida de 80 metros 1.4 0.7 8.8 89.1 
Flexões de braços 95.2 3.5 1.4 0.0 
45 minutos de corrida 0.0 0.7 95.2 4.1 
Ponte 2.1 96.6 1.4 0.0 
Corrida de 10000 metros 0.0 0.7 91.0 8.3 
Estafetas 4x100 metros 1.4 2.1 6.3 90.3 
Em pé, tocar no solo sem flectir os joelhos 2.1 95.2 2.7 0.0 
Abdominais 85.1 3.6 11.4 0.0 

 

A maioria dos alunos (78%) afirmou que sabia medir a frequência cardíaca, um 

importante parâmetro de controlo do treino. A estes foi, então, pedido que o dissessem 

como o faziam. Das respostas dadas cerca de metade estavam correctas (50.7%), 22.1% 

incompletas e 26% erradas. Um aluno que tinha referido saber avaliar a frequência 

cardíaca optou por não responder como o fazia. 

Todos os alunos finalistas consideraram que a prática regular de actividades 

físicas e desportivas era benéfica para a saúde. Embora houvesse unanimidade ao 

considerarem isso, as respostas variaram no que concerne à frequência, duração e 

intensidade das sessões (Quadro 36). Relativamente à frequência semanal, 19.5% 

respondeu que 1 ou 2 vezes por semana era suficiente. Cerca de metade (53.1%) 

considerou ser necessário 3 vezes e para 16.3% a resposta certa seria 4 ou 5 vezes, 

estando em linha com Fletcher (1997) e Fletcher et al. (1992). Nenhum aluno escolheu 

6 vezes e 11.6% registou que seria necessário praticar todos os dias. Estes últimos eram 

mais exigentes e aproximavam-se das recomendações de Cavill et al. (2005) e Strong et 

al. (2005). Relativamente à duração das sessões, apenas 2% respondeu que menos de 20 

minutos era suficiente. Por outro lado, 31.3% afirmaram que os benefícios seriam 

sentidos caso as sessões fossem de 20 a 45 minutos. Entre 45 e 90 minutos respondeu 

61.2% e somente dois alunos julgaram que deveria ser superior a duas horas. Sobre a 

intensidade, a maior parte dos alunos dividiu-se entre as respostas “moderada” (56.9%) 
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e “moderada a vigorosa” (41.1%). Apenas 2% seleccionou a opção correspondente a 

intensidade “leve”. Apesar de existirem diferenças entre as recomendações, que podem 

ser explicadas pelos factores de risco que pretendem atingir, de uma maneira geral tem-

se admitido que a intensidade deverá ser moderada (Fletcher et al., 1992; Cavill et al., 

2001; USDHHS, 1996) ou moderada a vigorosa (Corbin et al., 1994; Sallis & Patrick, 

1994; Strong et al., 2005), indicando que os alunos da escola tinham o conhecimento 

correcto sobre este aspecto. 

 

Quadro 36 – Quantidade de actividade física suficiente para beneficiar a saúde 

Frequência semanal (%)  Duração das sessões (%)  Intensidade das sessões (%) 
1 vez 2.0  Menos de 20 minutos 2.0  Leve 2.1
2 vezes 17.0  20 – 30 minutos 8.2  Moderada 56.9
3 vezes 53.1  30 – 45 minutos 23.1  Moderada a vigorosa 41.1
4 vezes 12.9  45 – 60 minutos 37.4  Vigorosa 0.0
5 vezes  3.4  60 – 90 minutos 23.8  Total 100.0 
6 vezes 0.0  90 – 120 minutos 4.1    
Todos os dias 11.6  Mais de 120 minutos 1.4    
Total 100.0  Total 100.0    

 

Sendo a actividade física considerada benéfica para a saúde, procurámos 

averiguar que benefícios estavam associados, de acordo com os alunos. De uma lista 

apresentada o que mais se destacou era o que estava relacionado com a redução, 

manutenção ou prevenção do aumento do peso, merecendo a atenção de 45.3% dos 

alunos. O benefício que surgiu na segunda posição, distando grandemente do primeiro, 

era a manutenção ou aquisição de um nível de aptidão física capaz de permitir a 

realização das tarefas diárias sem provocar cansaço (15.5%). Com um valor de 10.8% 

apareceu “boa forma física” e o melhoramento do funcionamento do sistema 

cardiovascular. De perto estava a prevenção das doenças cardiovasculares (9.5%). 

Ninguém considerou que a actividade física seria benéfica para a prevenção das diabetes 

e para dois alunos não estava associada a qualquer benefício para a saúde (Quadro 37). 

 

Quadro 37 – Benefícios associados a um estilo de vida activo e saudável 

Perigos da inactividade física Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
Não considero que tenha qualquer benefício 2 1.4 
Redução/manutenção/prevenção do aumento do peso 67 45.3 
Boa aptidão física, que permita realizar as tarefas sem cansaço 23 15.5 
Boa forma física 16 10.8 
Melhor funcionamento do sistema cardiovascular 16 10.8 
Prevenção das diabetes 0 0.0 
Prevenção das doenças cardiovasculares 14 9.5 
Alivio do stress 6 4.1 
Outro 0 0.0 
Não respondeu 4 2.7 
Total 148 100.0 
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Na sequência dos benefícios que poderiam estar associados à actividade física 

estavam, logicamente, os malefícios ou perigos relacionados com a inactividade. 

Algumas das respostas dadas a esta pergunta estavam em conformidade com as 

apresentadas anteriormente. Os alunos consideraram que o principal perigo associado à 

inactividade física era o aumento do peso ou a obesidade (67.6%). Outro dos perigos 

também considerados por uma razoável percentagem foi o de doenças cardiovasculares 

(24.3%). A soma dos restantes perigos (hipertensão, diabetes e outros não constantes da 

lista) apenas mereceu a atenção de 4 alunos. Interessante foi observar-se que para 5 

alunos a inactividade física não representava qualquer perigo para a saúde (Quadro 38). 

 

Quadro 38 – Perigos que poderão estar associados à inactividade física 

Perigos da inactividade física Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
A inactividade física não representa qualquer perigo 5 3.4 
Aumento do peso/obesidade 100 67.6 
Hipertensão 2 1.4 
Diabetes 1 0.7 
Doenças cardiovasculares 36 24.3 
Outro 1 0.7 
Não respondeu 3 2.0 
Total 148 100.0 

 

Relativamente ao local onde aprenderam os conhecimentos de aptidão física 

relacionada com a saúde, a maioria afirmou que foi na escola (74.3%). Nesta resposta 

não foi especificado se o termo “escola” se referia à escola investigada ou à escola 

como instituição, contudo, a reter está o facto de que os conhecimentos foram 

adquiridos num contexto pedagógico. Em oposição aos que responderam desta forma 

estavam os que afirmaram que aprenderam sozinhos, sem ajuda de qualquer outra 

pessoa (10.1%). Muito próximo surgiram os que aprenderam com o treinador (9.5%). 

Resta apenas 2.7% que registou ter sido com os pais. Os familiares não foram 

mencionados por nenhum aluno. Estes dados indicam que a escola é um local 

privilegiado para a transmissão e aquisição dos conhecimentos sobre a aptidão física 

relacionada com a saúde. 
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11..22..  RREELLAATTOO  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  NNOO  DDIIAA  AANNTTEERRIIOORR  

Aos 40 alunos que foram observados nas aulas de Educação Física, com recurso 

ao SOFIT e monitorizados com cardiofrequencímetros, foi solicitado que preenchessem 

uma ficha onde constasse todas as actividades que tinham realizado no dia anterior, 

entre as 7 horas da manhã e as duas horas da madrugada, com intervalos temporais de 

30 minutos. Depois de termos um perfil do aluno na aula de Educação Física, era 

importante traçar um perfil fora da aula, considerando todo o dia. A vantagem desse 

método é que permite identificar o contexto em que os eventos ocorrem. A recolha de 

informação foi feita ao longo de 7 dias consecutivos. Recorda-se que os alunos, 

diariamente, com a excepção do fim-de-semana, entregavam a ficha correspondendo ao 

dia anterior e recebiam uma ficha relativa ao próprio dia, que deveria ser preenchida no 

final do dia e entregue no dia seguinte. 

Com base nos dados provenientes dessas fichas, observou-se que, durante a 

semana, a actividade que mais ocupou os alunos foi “estudar” (Quadro 39). Este era um 

resultado esperado, pois o instrumento foi aplicado em tempo lectivo, próximo do final 

do 3º período. Para além do tempo passado na escola, dentro da sala de aula, houve um 

acréscimo do tempo dedicado a fazer os trabalhos suplementares da escola e preparação 

para testes e exames. Em termos médios os alunos referiram dedicar 451 minutos 

diários a estudar, o que correspondia a 35.1% do tempo. Durante o fim-de-semana esse 

tempo decresceu significativamente (t(39)=7.100, p<0.001), correspondendo a 8.8%. 

 

Quadro 39 – Resultados da ficha das actividades realizadas no dia anterior 

Dia de semana  Dia de fim-de-semana Actividade 
% Média (minutos)  % Média (minutos) 

Dormir/descansar 15.8 203  28.1 328 
Cuidados com o corpo 14.5 187  14.8 173 
Actividades culturais 0.7 9  0.6 9 
Prática desportiva 4.2 53  2.5 29 
Actividades activas 3.4 44  7.6 89 
Actividades passivas 12.8 164  21.8 255 
Transporte activo 4.0 51  1.4 17 
Transporte passivo 5.3 68  3.7 44 
Estudos 35.1 451  8.8 103 
Actividades sociais 4.2 54  10.7 125 

 

A actividade mais praticada no fim-de-semana foi dormir (328 minutos). 

Importa recordar que o tempo de registo era compreendido entre as 7 horas da manhã e 

as 2 horas da madrugada. Comparando com os dias da semana, houve um acréscimo de 
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cerca de 2 horas, sendo significativas as diferenças (t(39)=-4.230, p<0.001). Esse 

aumento pode ter sido causado pelo facto dos alunos se terem deitado mais tarde nos 

dias de fim-de-semana, ou simplesmente aproveitavam para dormir um pouco mais, 

visto que não tinham aulas nos dias seguintes, pois para os adolescentes e jovens 

“dormir” é uma forma de prática de lazer (Matos et al., 2003). 

O tempo dedicado aos cuidados com o corpo e às actividades culturais foi 

aproximadamente o mesmo durante a semana e ao fim-de-semana, não tendo sido 

encontradas diferenças significativas (t(39)=0.506, p=0.615; t(39)=-0.111, p<0.912). 

Para as restantes actividades foram encontradas diferenças significativas entre os 

dias da semana e fins-de-semana. O tempo dedicado à prática de actividades físicas e 

desportivas (t(39)=3.159, p=0.003), transporte activo (t(39)=4.507, p<0.001) e passivo 

(t(39)=2.222., p=0.032) foi maior nos dias de semana. Para as actividades activas 

(t(39)=-2.748, p=0.009), passivas (t(39)=-3.419, p=0.001) e sociais (t(39)=-3.671, 

p=0.001) o tempo foi superior no fim-de-semana. 

Considerando a prática de actividades físicas e desportivas, os alunos dedicaram 

em média 53 minutos diários durante a semana e 29 minutos aos fins-de-semana. 

Contudo, esses dados devem ser analisados com algumas reservas, porque os valores 

variaram entre 0 e 189 minutos nos dias da semana e entre 0 e 195 minutos nos dias de 

fim-de-semana. Verificando-se que a diferença entre os valores máximos e mínimos foi 

superior nos dias de fim-de-semana e o valor médio era inferior, isso indica que a maior 

parte dos alunos não praticou qualquer actividade física durante o fim-de-semana. 

Comparando os alunos de ambos dos sexos, os rapazes apresentaram maior tempo de 

prática de actividade física do que as raparigas durante os dias da semana, sendo 

estatisticamente significativas as diferenças (U=112.5; p=0.018). Por outro lado, nos 

dias de fim-de-semana, apesar dos rapazes terem também apresentado um tempo de 

prática superior ao das raparigas, as diferenças que se registaram não tiveram a mesma 

significância (U=155.5; p=0.157), indicando que eram igualmente pouco activos. 

Relativamente ao ciclo de ensino em que os alunos de encontravam (3º ciclo do ensino 

básico e ensino secundário), que de certa forma reflectia a idade, tanto nos dias de 

semana (U=165.0; p=0.929) como de fim-de-semana (U=120.5; p=0.100) não foram 

encontradas diferenças significativas no que se refere à prática de actividades físicas e 

desportivas. 
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11..33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  PPEELLOO  SSEEXXOO  

A variável sexo é obviamente constituída por duas modalidades, resultando daí 

duas classes, a dos alunos do sexo masculino e os do sexo feminino. Para a ilustração 

das classes foram seleccionadas todas as variáveis relativas ao estilo de vida, percepções 

e orientação dos objectivos para a prática. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  DDOO  SSEEXXOO  MMAASSCCUULLIINNOO  

Esta classe é composta por 407 alunos, que corresponde a 49.2% dos inquiridos. 

Relativamente ao lazer foi interessante observar a consistência entre a 

importância atribuída e a prática de algumas actividades. A título de exemplo podem ser 

referidas actividades como ver montras, ler, ajudar na lida da casa, tocar um 

instrumento ou cantar e sair de noite para dançar. A estas actividades foi atribuída pouca 

importância e ao mesmo tempo referiram que não as praticavam regularmente. Por 

outro lado, a assistência de acontecimentos desportivos era praticado pela maioria 

(78.5%) e simultaneamente considerada muito importante. Estes resultados parecem 

indicar que os alunos tinham alguma autonomia na escolha das actividades de lazer, 

uma vez que referiram praticar as actividades do seu agrado ou que julgavam ser 

importantes. 

Quanto à participação nas actividades físicas, estes alunos caracterizavam-se por 

praticarem formal e informalmente, destacando-se o Futebol, Basquetebol e desportos 

de combate. Concernente ao Futebol, 35% responderam praticar informalmente e 

11.9%, que corresponde a 90.2% da totalidade da modalidade, eram praticantes ao nível 

de clubes. A prática de Basquetebol também ilustra a classe, ainda que tivesse surgido 

com valores mais modestos, 4.5% da classe e 82.4% na modalidade a nível informal e 

4.2% da classe e 86.7% na modalidade a nível formal. Com semelhante parcimónia 

apareceram também os desportos de combate. Considerando os valores referentes à 

totalidade da modalidade percebe-se que havia uma hegemonia do sexo masculino na 

prática das duas modalidades colectivas. A frequência característica dos momentos de 

prática foi de 4-6 vezes por semana e todos os dias, aparecendo para ilustrar a duração 

semanal das sessões “7 horas por semana”. 

Relativamente às razões evocadas para praticarem desporto, referiram, 

fundamentalmente, o gosto pela competição, a vontade de seguirem uma carreira 
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desportiva, o sentimento de pertença ao estarem inseridos numa equipa e a influência e 

presença dos amigos. Entre estas destacou-se o gosto pela competição. 

Estes alunos manifestaram ter um perfil de orientação dos objectivos 

tendencialmente direccionada para o ego, ao terem considerado importante ou muito 

importante marcarem mais golos ou pontos do que os companheiros (31.4% da classe, 

69% na modalidade), conseguirem fazer melhor do que os outros (45.8% da classe, 

63.3% na modalidade), quando os outros não faziam tão bem (7.1% da classe, 78.6% na 

modalidade) e quando eram os únicos capazes de fazer bem a tarefa (15.1% da classe, 

63.5% na modalidade). 

Os níveis de percepção de competência que ilustram a classe são elevados, sendo 

que 24.7% da classe e 82.3% na modalidade consideraram-se muito competentes. Dos 

vários itens questionados salientaram-se a percepção das qualidades atléticas, 

velocidade, força, agilidade e coragem, tendo-se posicionado no extremo positivo da 

escala tendencial, quando se comparavam com os seus pares. 

O estado de saúde comum referido pelos elementos da classe era positivo, assim 

como a percepção da imagem corporal, em que a satisfação era uma modalidade 

característica. 

No diz respeito às atitudes, as respostas foram positivas quanto à disciplina de 

Educação Física e à prática de actividades físicas e desportivas, denotando o gosto pela 

actividade física. 

O quadro seguinte apresenta a ilustração da classe através de todas as variáveis e 

modalidades. 

 

Quadro 40 – Classe dos alunos do sexo masculino 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Sexo Masculino 28.25 0.000 49.2 100.0 100.0 
Lazer - Passear ou ver montras Não faço 10.85 0.000 31.1 85.3 50.0 
AF que pratica – informal Futebol 9.36 0.000 21.1 88.7 35.3 
Importância - Ser popular entre as raparigas Muito importante 8.83 0.000 15.8 92.5 27.6 
Percepção das qualidades atléticas Extremo positivo 7.09 0.000 15.7 85.9 25.3 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Faço 7.01 0.000 74.7 61.5 86.5 
Razão para praticar - Gosto da competição Muito importante 6.55 0.000 30.6 73.3 42.3 
Percepção de velocidade Extremo positivo 6.40 0.000 16.3 82.3 25.3 
Importância para ti - Ser bom no desporto Muito importante 6.38 0.000 31.5 72.4 43.0 
Percepção de Competência Muito competente 6.23 0.000 16.0 81.9 24.7 
Lazer - Passear ou ver montras Sem importância 5.93 0.000 17.4 79.4 26.0 
Percepção de força Acima da Média 5.81 0.000 35.0 69.4 45.8 
Lazer - Participar em actividades de arte e expressão Sem importância 5.73 0.000 16.0 79.8 24.0 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Muito importante 5.49 0.000 9.4 87.3 15.4 
Lazer – Ler Não faço 5.34 0.000 18.0 76.4 26.0 
AF que pratica - formal Futebol 5.11 0.000 7.0 90.2 11.9 
Lazer - Ajudar na lida da casa Não faço 4.79 0.000 22.6 71.4 30.5 
Atitude em relação à prática de AFD Gosto mesmo muito 4.77 0.000 34.7 66.7 43.6 
Percepção de força Extremo positivo 4.65 0.000 8.0 85.1 12.8 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Importante 4.65 0.000 31.3 67.4 39.7 
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Percepção de condição física Extremo positivo 4.60 0.000 18.4 73.2 25.3 
Quando estás com amigos praticas AF Muitas vezes 4.57 0.000 24.7 69.7 32.4 
Percepção de saúde Muito boa Saúde 4.51 0.000 34.5 66.0 43.0 
Lazer - Assistir acontecimentos desportivos Faço 4.50 0.000 70.4 59.2 78.5 
Lazer - Assistir acontecimentos desportivos Muito importante 4.46 0.000 16.3 74.0 22.8 
Percepção da estatura Acima da média 4.39 0.000 25.5 68.7 33.0 
Percepção de agilidade Extremo positivo 4.32 0.000 14.3 75.0 20.2 
Sinto-me realizado - Quando marco mais golos Muito importante 4.32 0.000 24.2 69.0 31.4 
Regularidade com que consomes pão Mais de 1 vez dia 4.17 0.000 37.2 64.4 45.2 
Regularidade com que consomes hambúrguer, salsichas 1 ou algumas semana 4.15 0.000 61.9 59.9 69.9 
Satisfação com a aparência Extremo positivo 4.12 0.000 24.2 68.3 31.1 
Lazer - Praticar AF não dirigido por treinador Faço 4.12 0.000 58.0 60.4 66.0 
Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro Muito importante 4.06 0.000 11.1 76.9 16.0 
Percepção coragem Extremo positivo 4.00 0.000 13.3 74.4 18.6 
Regularidade com que consomes refrigerantes Mais de 1 vez dia 4.00 0.000 13.3 74.4 18.6 
Lazer - Tocar instrumento ou cantar Sem importância 3.98 0.000 19.7 69.8 26.0 
Classificação da AF Suficientemente activo 3.89 0.000 39.3 63.2 46.8 
Sinto-me realizado - Quando consigo fazer melhor que outros Importante 3.85 0.000 38.4 63.3 45.8 
Lazer - Ir dançar à noite Sem importância 3.84 0.000 12.1 74.7 17.0 
Prática de AF informal 4 a 6 vezes p semana 3.76 0.000 8.7 78.4 12.8 
Lazer - Realizar trabalho benévolo Pouco importante 3.75 0.000 17.2 70.3 22.8 
Percepção das qualidades atléticas Acima da média 3.67 0.000 35.4 63.5 42.3 
Lazer - Falar com amigos Importante 3.67 0.000 17.9 69.5 23.4 
Lazer - Visitar pessoas conhecidas Pouco importante 3.59 0.000 13.4 72.2 18.3 
Lazer - Ficar sozinho Pouco importante 3.57 0.000 12.1 73.2 16.7 
Percepção de competência Acima da média 3.43 0.000 42.0 61.5 48.7 
Prática de AF formal Todos os dias 3.41 0.000 4.1 87.5 6.7 
Quando estás com amigos praticas AF Sempre 3.41 0.000 4.1 87.5 6.7 
Regularidade com que consomes cerveja 1 ou algumas semana 3.39 0.000 13.1 71.4 17.6 
Sinto-me realizado - Quando outros não fazem bem como eu Importante 3.31 0.000 18.0 67.9 23.1 
Lazer - Ir dançar à noite Não faço 3.28 0.001 48.3 60.2 54.8 
Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro Importante 3.26 0.001 21.6 66.1 26.9 
Lazer - Ajudar na lida da casa Sem importância 3.21 0.001 4.9 82.8 7.7 
Regularidade com que consomes refrigerantes 1 vez dia 3.18 0.001 18.2 67.3 23.1 
Orientação dos objectivos Neutro 3.18 0.001 7.8 76.1 11.2 
Lazer - Fazer os trabalhos de casa Não faço 3.12 0.001 6.8 77.5 9.9 
Razão para praticar - Desejo fazer uma carreira desportiva Muito importante 3.09 0.001 15.1 68.5 19.6 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Amigos 3.09 0.001 12.6 70.3 16.7 
Sinto-me realizado - Quando sou o melhor Muito importante 3.09 0.001 13.4 69.6 17.6 
AF que pratica - formal Desportos de combate 3.08 0.001 4.3 84.0 6.7 
Importância para ti - Estar em forma Muito importante 3.06 0.001 50.0 59.5 56.1 
Prática de AF formal 4 a 6 vezes p semana 3.02 0.001 9.9 72.4 13.5 
Lazer - Ajudar na lida da casa Pouco importante 3.00 0.001 15.0 68.2 19.2 
Razão para praticar - Relaxa-me Pouco importante 2.99 0.001 12.4 69.9 16.4 
Lazer - Ir ao cinema ou ao teatro Pouco importante 2.99 0.001 13.3 69.2 17.3 
Sinto-me realizado - Quando consigo fazer melhor q os outros Muito importante 2.94 0.002 11.1 70.8 14.7 
Regularidade com que consomes sumos de fruta Mais de 1 vez dia 2.93 0.002 12.8 69.3 16.7 
Lazer - Ouvir música Não faço 2.93 0.002 5.1 80.0 7.7 
Percepção de velocidade Acima da média 2.93 0.002 37.9 61.0 43.6 
Lazer - Realizar trabalho benévolo Sem importância 2.93 0.002 2.4 92.9 4.2 
Intensidade moderada a vigorosa 7 horas por semana 2.86 0.002 9.2 72.2 12.5 
Lazer - Visitar pessoas conhecidas Não faço 2.83 0.002 12.6 68.9 16.4 
Percepção de condição física Acima da média 2.72 0.003 39.0 60.3 44.2 
Participação no Desporto Escolar Não 2.72 0.003 80.6 55.9 84.9 
Sinto-me realizado - Quando outros não fazem bem como eu Muito importante 2.64 0.004 4.8 78.6 7.1 
Lazer - Fazer os trabalhos de casa Pouco importante 2.63 0.004 4.3 80.0 6.4 
Razão para praticar - Os meus amigos praticam Muito importante 2.63 0.004 4.3 80.0 6.4 
Importância para ti - Ser popular entre as raparigas Importante 2.59 0.005 37.9 60.1 43.0 
Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinas Muito importante 2.58 0.005 44.6 59.2 49.7 
Lazer - Tocar instrumento ou cantar Não faço 2.56 0.005 65.0 57.1 69.9 
Percepção da estatura Extremo positivo 2.55 0.005 7.0 73.2 9.6 
Satisfação com a aparência Acima da média 2.54 0.005 35.2 60.4 40.1 
Lazer - Ficar sozinho Não faço 2.50 0.006 9.5 69.6 12.5 
Razão para praticar - Gosto de fazer parte de uma equipa Muito importante 2.50 0.006 34.4 60.4 39.1 
AF que pratica - formal Basquetebol 2.48 0.007 2.6 86.7 4.2 
Lazer – Ler Sem importância 2.47 0.007 4.1 79.2 6.1 
Lazer - Ir ao cinema ou ao teatro Não faço 2.46 0.007 6.0 74.3 8.3 
Horas que normalmente vai para a cama Meia-Noite 2.46 0.007 25.5 62.0 29.8 
Sinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito Pouco importante 2.45 0.007 3.6 81.0 5.5 
Lazer - Praticar desporto não dirigido por um treinador Muito importante 2.45 0.007 22.8 62.7 26.9 
Lazer - Passear ou ver montras Pouco importante 2.45 0.007 45.8 58.7 50.6 
Regularidade com que consome vegetais Raramente/nunca 2.45 0.007 9.0 69.8 11.9 
Regularidade com que consomes batatas fritas 1 ou algumas semana 2.39 0.008 65.0 56.8 69.6 
Lazer – Ler Pouco importante 2.36 0.009 14.3 65.5 17.6 
Lazer - Participar em actividades de clubes ou associações Sem importância 2.34 0.010 4.4 76.9 6.4 
Idade com que começou AF actual 11 anos 2.29 0.011 3.4 80.0 5.1 
Percepção do peso Extremo positivo 2.28 0.011 5.3 74.2 7.4 
AF que pratica - informal Basquetebol 2.28 0.011 2.9 82.4 4.5 
Lazer - Fazer os trabalhos de casa Importante 2.24 0.013 42.4 58.6 46.8 
Percepção da AF praticada pelos amigos Quase todos dias 2.21 0.013 15.7 64.1 18.9 
Ano de Nascimento 1991 2.17 0.015 10.7 66.7 13.5 
Lazer - Trabalhar para ganhar dinheiro Faço 2.15 0.016 15.1 64.0 18.3 
Idade com que começou AF actual 10 anos 2.14 0.016 3.7 77.3 5.5 
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Percepção de agilidade Acima da média 2.10 0.018 41.7 58.4 45.8 
Regularidade com que consomes peixe Raramente/nunca 2.09 0.018 2.7 81.3 4.2 
Lazer - Praticar desporto dirigido por treinador Muito importante 2.03 0.021 54.3 57.1 58.3 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 4 a 6 horas 2.02 0.022 14.1 63.9 17.0 
Lazer - Ouvir música Importante 1.98 0.024 45.1 57.7 49.0 
Percepção de elegância Muito competente 1.95 0.026 14.8 63.2 17.6 
Razão para praticar - É apaixonante Muito importante 1.92 0.028 28.2 59.6 31.7 
Prática de AF informal Todos os dias 1.90 0.028 8.7 66.7 10.9 
Atitude em relação à Educação Física Gosto mesmo muito 1.90 0.029 17.9 61.9 20.8 
Idade com que terminou AF no passado 14 anos 1.89 0.029 7.8 67.4 9.9 
Idade com que começou AF actual 7 anos 1.88 0.030 2.0 83.3 3.2 
Sinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer Muito importante 1.81 0.035 12.6 63.5 15.1 
Importância para ti - Ser popular entre os rapazes Muito importante 1.81 0.035 5.6 69.7 7.4 
Sinto-me realizado - Quando aprendo habilidade com esforço Muito importante 1.80 0.036 53.4 56.7 57.1 
Importância para ti - Ter bom aspecto Muito importante 1.79 0.036 32.5 58.6 35.9 
Como percorre o trajecto de casa para a escola Transportes públicos 1.77 0.039 35.0 58.3 38.5 
Profissão do responsável do sexo masculino Operadores 1.75 0.040 4.3 72.0 5.8 
Como percorre o trajecto de escola para casa Transportes públicos 1.73 0.042 50.3 56.8 53.9 
Percepção do peso Média 1.69 0.046 54.6 56.4 58.0 
Orientação dos objectivos Ego 1.68 0.046 3.7 72.7 5.1 
Prática desportiva da mãe Não sei 1.68 0.046 3.7 72.7 5.1 
Quando estás com amigos praticas AF Normalmente 1.68 0.047 22.5 59.9 25.3 

 

Em suma, os rapazes da escola participavam em actividades de natureza activa e 

passiva, demonstrando coerência entre a importância que atribuíam às actividades e as 

que efectivamente praticavam. Fisicamente eram activos, praticando actividade física 

com regularidade, tendo sido mencionados vários motivos para o seu envolvimento. Os 

objectivos de participação nas actividades físicas e desportivas eram direccionados para 

a realização pessoal, comparativamente com os restantes colegas, ou seja, estavam 

orientados para o ego. Os níveis de percepção de competência eram elevados, assim 

como o estado de saúde e satisfação com a imagem corporal. As atitudes face à 

Educação Física e às actividades físicas e desportivas eram favoráveis. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  DDOO  SSEEXXOO  FFEEMMIINNIINNOO  

Esta classe é constituída por 420 (50.8%) alunas. 

Na prática do lazer as raparigas caracterizavam-se por passearem ou verem 

montras, lerem, saírem para dançar de noite, ouvirem música, irem ao cinema ou outros 

eventos semelhantes, ficarem sozinhas, tocarem um instrumento, fazerem os trabalhos 

suplementares da escola e participarem em actividades de arte e expressão. Todas estas 

actividades foram consideradas importantes ou muito importantes, verificando-se assim 

consistência nas respostas e ficando patente que as actividades praticadas no lazer 

correspondiam às que as alunas efectivamente gostavam ou consideravam ter 

importância para si. A excepção, surpreendentemente, foi manifesta para a actividade 

física informal, tendo sido considerada importante (58% da classe, 50.1% na 

modalidade) e, ao mesmo tempo, referida como não sendo realizada (51.1% da classe, 

57.1% na modalidade). 
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Sobre o lazer é visível que raparigas e rapazes tinham preferências distintas, mas 

ambos os grupos demonstraram semelhanças relativamente ao facto de praticarem 

aquilo que verdadeiramente consideravam importante. 

A actividade física apareceu na ilustração da classe, contudo, as modalidades 

formais apresentaram valores de participação relativamente baixo. Para as alunas o 

Desporto Escolar parecia ter um papel importante e era o local de prática de 24.3% da 

classe. Neste âmbito a modalidade de Voleibol recebeu a maior atenção, com 14.9% de 

participantes. A frequência da participação foi de uma vez por semana, durante cerca de 

uma hora. Metade da classe foi considerada pouco activa. Para as raparigas praticantes 

não foi possível aferir os motivos que as impulsionavam a praticar, todavia, é possível 

afirmar que não o faziam por causa dos amigos, uma vez que sobre a influência destes 

as respostas dividiram-se entre “algumas vezes” (52.5%) e “nunca” (10.9%). 

A orientação dos objectivos era claramente para a tarefa. Em quase todas as 

variáveis com afirmações que valorizavam a orientação para o ego a resposta mais 

comum foi “pouco importante” e “sem importância”, ao invés, as relacionadas com a 

tarefa foram consideradas “importante” e “muito importante”. Neste aspecto observa-se 

uma diferença relativamente aos rapazes, que atribuíam mais importância aos aspectos 

de valorização pessoal. 

A percepção de competência e satisfação com a aparência não foram de fácil 

caracterização. Para a mesma qualidade avaliada a classe é, frequentemente, ilustrada 

por duas respostas diferentes. As raparigas consideraram-se competentes a um nível 

médio e ao mesmo tempo abaixo da média. Em relação ao grau de satisfação com a 

aparência também se posicionaram da mesma maneira. 

De igual forma, a percepção de saúde apareceu com duas modalidades, ou seja, 

tinham a percepção de um razoável (17.8%) e de bom (55.8) estado de saúde. 

Quanto às atitudes, a classe é caracterizada por gostarem muito da escola 

(64.1%). Aparentemente não gostavam muito da disciplina de Educação Física (13% da 

classe), aparecendo esta modalidade como caracterizadora da classe. Pensamos que a 

resposta dada pelas 13% se torna mais interessante na medida em que esse valor 

corresponde a 61% da totalidade dessa modalidade, ou seja, dos poucos alunos que 

responderam não gostar da disciplina a maioria eram raparigas. O mesmo acontece com 

as atitudes face à prática de actividades físicas e desportivas, em que 3.6% respondeu 
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não gostar. Essa percentagem, apesar de ser baixa, é ilustrativa da classe e corresponde 

a 76.9% dos que responderam dessa forma. Não obstante, ao mesmo tempo a classe foi 

caracterizada por gostarem bastante (62% da classe, 54.3% na modalidade), o que torna 

difícil estabelecer uma tipologia. 

O quadro 41 apresenta a ilustração da classe através de todas as variáveis e 

modalidades. 

 

Quadro 41 – Classe dos alunos do sexo feminino 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Sexo Feminino 28.25 0.000 46.9 100.0 100.0 
Lazer - Passear ou ver montras Faço 10.79 0.000 68.5 61.5 89.9 
AF que pratica - informal Passear 7.89 0.000 17.2 82.2 30.1 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Não faço 7.17 0.000 24.5 72.9 38.0 
Importância para ti - Ser popular entre as raparigas Sem importância 6.29 0.000 12.1 81.7 21.0 
AF que pratica - formal Dança 6.06 0.000 4.6 100.0 9.8 
Percepção de Competência Na média 5.78 0.000 35.9 63.0 48.2 
Regularidade com que consomes refrigerantes Raramente/nunca 5.74 0.000 18.7 71.8 28.6 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Pouco importante 5.72 0.000 52.2 58.3 64.9 
Sinto-me realizado - Quando consigo fazer melhor q os outros Pouco importante 5.71 0.000 40.8 61.3 53.3 
Idade com que começou actividade actual Não respondeu 5.65 0.000 69.7 54.6 81.2 
Lazer - Passear ou ver montras Importante 5.49 0.000 30.8 64.1 42.0 
Lazer – Ler Faço 5.36 0.000 81.5 52.2 90.6 
Lazer - Participar em actividades de arte e expressão Importante 5.28 0.000 32.1 63.0 43.1 
Percepção das qualidades atléticas Média 5.27 0.000 34.5 62.1 45.7 
Percepção de velocidade Média 5.19 0.000 32.7 62.5 43.5 
Razão para praticar - Gosto da competição Pouco importante 5.14 0.000 25.9 65.1 35.9 
Quando estás com amigos praticas AF Algumas vezes 5.12 0.000 41.3 59.7 52.5 
Percepção de condição física Média 4.75 0.000 32.1 61.4 42.0 
Importância para ti - Ser popular entre as raparigas Pouco importante 4.74 0.000 34.2 60.7 44.2 
Percepção de competência Abaixo da média 4.72 0.000 6.0 85.7 10.9 
Percepção de força Média 4.72 0.000 42.9 58.3 53.3 
Razão para praticar - Desejo fazer uma carreira desportiva Sem importância 4.63 0.000 23.8 64.3 32.6 
Actividade que pratica no Desporto Escolar Voleibol 4.58 0.000 9.0 77.4 14.9 
Percepção de força Abaixo da média 4.53 0.000 13.1 71.4 19.9 
Regularidade com que consomes hamb, salsichas Raramente/nunca 4.48 0.000 33.0 60.3 42.4 
Percepção de agilidade Média 4.48 0.000 35.4 59.6 44.9 
Lazer - Ajudar na lida da casa Faço 4.48 0.000 76.4 52.1 84.8 
Percepção das qualidades atléticas Abaixo da média 4.46 0.000 12.6 71.6 19.2 
Lazer - Falar com amigos Muito importante 4.37 0.000 80.8 51.4 88.4 
Lazer - Assistir a acontecimentos desportivos Não faço 4.24 0.000 28.7 61.0 37.3 
Razão para praticar - Gosto da competição Sem importância 4.13 0.000 6.6 79.5 11.2 
Lazer - Praticar desporto não dirigido por um treinador Não faço 4.12 0.000 42.0 57.1 51.1 
Lazer - Assistir acontecimentos desportivos Pouco importante 4.04 0.000 30.8 59.7 39.1 
Regularidade com que consomes cerveja Raramente/nunca 4.04 0.000 84.0 50.6 90.6 
Regularidade com que consomes batatas fritas Raramente/nunca 4.02 0.000 24.5 61.8 32.3 
Regularidade com que consomes bolos Raramente/nunca 3.98 0.000 22.3 62.6 29.7 
Orientação dos objectivos Tarefa 3.81 0.000 88.4 49.8 93.8 
Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro Pouco importante 3.77 0.000 41.3 56.4 49.6 
Atitude em relação à prática de AFD Gosto bastante 3.76 0.000 53.6 54.3 62.0 
Lazer - Passear ou ver montras Muito importante 3.72 0.000 6.1 77.8 10.1 
Lazer - Fazer os trabalhos de casa Muito importante 3.61 0.000 51.7 54.3 59.8 
Lazer – Ler Muito importante 3.51 0.000 34.2 57.2 41.7 
Regularidade com que consomes pão Algumas vezes/semana 3.51 0.000 21.1 61.3 27.5 
Percepção da estatura Abaixo da média 3.50 0.000 21.4 61.1 27.9 
Percepção de velocidade Abaixo da média 3.44 0.000 12.6 66.2 17.8 
Satisfação com a aparência Média 3.44 0.000 24.8 59.6 31.5 
Importância para ti - Ser bom no desporto Pouco importante 3.44 0.000 11.1 67.7 15.9 
Lazer - Ajudar na lida da casa Importante 3.43 0.000 59.9 52.8 67.4 
Satisfação com a aparência Abaixo da média 3.42 0.000 12.9 65.8 18.1 
Classificação da AF Pouco activo 3.31 0.000 43.4 54.9 50.7 
Prática de AF formal 1 vez por semana 3.26 0.001 10.0 67.8 14.5 
Lazer – Tocar instrumento ou cantar Importante 3.23 0.001 31.3 57.1 38.0 
Importância para ti - Ser bom no desporto Importante 3.21 0.001 56.6 52.9 63.8 
Lazer - Ir dançar à noite Faço 3.18 0.001 51.2 53.5 58.3 
Percepção de saúde Razoável 3.17 0.001 12.9 64.5 17.8 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Sem importância 3.16 0.001 7.1 71.4 10.9 
Lazer – Ouvir música Muito Importante 3.15 0.001 39.8 55.1 46.7 
Quando estás com amigos praticas AF Nunca 2.97 0.001 7.3 69.8 10.9 
Sinto-me realizado – Quando outros não fazem bem como eu Pouco importante 2.95 0.002 54.3 52.7 60.9 
Lazer – Ouvir música Faço 2.93 0.002 94.9 48.4 97.8 
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Lazer - Realizar trabalho benévolo Muito importante 2.87 0.002 23.8 57.9 29.4 
Lazer - Visitar pessoas conhecidas Faço 2.83 0.002 87.4 49.2 91.7 
Lazer - Ficar sozinho Muito importante 2.78 0.003 37.8 54.5 43.8 
Lazer - Ir dançar à noite Importante 2.75 0.003 36.1 54.7 42.0 
AF que pratica – informal Andar de bicicleta 2.74 0.003 14.1 61.5 18.5 
Participação no Desporto Escolar Sim 2.72 0.003 19.4 58.8 24.3 
Regularidade com que consome vegetais Mais de 1 vez dia 2.67 0.004 25.9 56.6 31.2 
Razão para praticar - Gosto de fazer parte de uma equipa Pouco importante 2.67 0.004 16.5 59.8 21.0 
Lazer - Ir ao cinema ou ao teatro Faço 2.60 0.005 93.9 48.4 96.7 
Intensidade moderada a vigorosa Cerca de 1 hora 2.58 0.005 27.4 55.9 32.6 
Percepção da AF praticada pelos amigos Algumas vezes 2.58 0.005 23.0 57.0 27.9 
Lazer - Ir ao cinema ou ao teatro Muito importante 2.58 0.005 27.0 56.0 32.3 
Percepção de condição física Abaixo da média 2.57 0.005 9.9 63.8 13.4 
Idade com que começou AF no passado Não respondeu 2.57 0.005 43.9 53.1 49.6 
Percepção de elegância Média 2.55 0.005 34.0 54.5 39.5 
Importância para ti - Estar em forma Importante 2.54 0.006 46.1 52.8 51.8 
Regularidade com que consomes leite 1 ou algumas semana 2.52 0.006 8.7 64.7 12.0 
Prática de AF informal 1 vez por semana 2.48 0.007 24.8 56.2 29.7 
Prática desportiva da mãe 1 vez semana ano 2.48 0.007 24.2 56.3 29.0 
Lazer - Ficar sozinho Faço 2.44 0.007 90.1 48.7 93.5 
Lazer - Praticar desporto dirigido por treinador Importante 2.40 0.008 40.3 53.2 45.7 
Sinto-me realizado - Quando sou o melhor Sem importância 2.40 0.008 13.6 60.0 17.4 
Lazer - Tocar instrumento ou cantar Faço 2.39 0.009 34.7 53.9 39.9 
Regularidade com que consomes pão Raramente/nunca 2.38 0.009 4.3 72.0 6.5 
Como percorre o trajecto de escola para casa A pé 2.37 0.009 33.7 54.0 38.8 
AF que pratica - formal Natação 2.33 0.010 16.3 58.3 20.3 
Razão para praticar - É apaixonante Pouco importante 2.29 0.011 20.8 56.6 25.0 
Idade com que terminou AF no passado Não respondeu 2.27 0.012 45.2 52.3 50.4 
Percepção coragem Média 2.25 0.012 36.7 53.2 41.7 
Lazer - Fazer os trabalhos de casa Faço 2.21 0.014 92.2 48.3 94.9 
Sinto-me realizado - Quando compreendo bem o que aprendi Muito importante 2.18 0.014 37.9 52.9 42.8 
Percepção de saúde Boa saúde 2.18 0.015 50.9 51.5 55.8 
Percepção do peso Abaixo da média 2.17 0.015 12.9 59.2 16.3 
Razão para praticar - Os meus amigos praticam Pouco importante 2.17 0.015 44.7 52.1 49.6 
Sinto-me realizado - Quando marco mais golos, pontos Importante 2.16 0.015 44.4 52.1 49.3 
Atitude em relação à Educação Física Não gosto muito 2.15 0.016 10.0 61.0 13.0 
Lazer - Trabalhar para ganhar dinheiro Não faço 2.12 0.017 84.5 48.9 88.0 
Horas que normalmente vai para a cama 22 horas 2.09 0.018 23.1 55.2 27.2 
Razão para praticar - Relaxa-me Muito importante 2.02 0.022 38.3 52.4 42.8 
Idade 17 anos 2.00 0.023 15.8 57.0 19.2 
Número de treinos semanais do DE 1 vez por semana 1.96 0.025 8.0 61.7 10.5 
Sinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer a act Pouco importante 1.95 0.025 39.1 52.2 43.5 
Duração trajecto de casa para escola Entre 5 e 10 minutos 1.95 0.026 38.8 52.2 43.1 
Sinto-me realizado - Quando aprendo algo engraçado Importante 1.94 0.026 53.9 50.8 58.3 
Lazer - Praticar desporto não dirigido por um treinador Importante 1.93 0.027 53.6 50.8 58.0 
AF que pratica – formal Ginástica 1.93 0.027 2.2 76.9 3.6 
Atitude em relação à prática de AFD Não gosto muito 1.93 0.027 2.2 76.9 3.6 
Percepção da estatura Extremo negativo 1.91 0.028 4.6 66.7 6.5 
Importância para ti - Ser popular entre os rapazes Pouco importante 1.90 0.029 47.1 51.3 51.5 
Regularidade com que consomes fruta Mais de 1 vez dia 1.85 0.032 45.1 51.3 49.3 
Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinas Importante 1.84 0.033 48.0 51.1 52.2 
Lazer - Visitar pessoas conhecidas Muito importante 1.80 0.036 24.0 53.9 27.5 
Sinto-me realizado - Quando aprendo habilidade com esforço Importante 1.78 0.038 42.4 51.4 46.4 
Ano de escolaridade 12º ano 1.77 0.038 19.6 54.8 22.8 
Horas que normalmente vai para a cama 23 horas 1.74 0.041 41.0 51.5 44.9 
Sinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito Importante 1.73 0.042 36.7 51.9 40.6 
Razão para praticar – Posso ganhar dinheiro Sem importância 1.73 0.042 25.9 53.3 29.4 
Lazer - Participar em actividades de arte e expressão Faço 1.67 0.048 19.4 54.4 22.5 
Atitude em relação à escola Gosto bastante 1.67 0.048 60.4 49.9 64.1 
Ano de Nascimento 1988 1.66 0.048 16.7 55.1 19.6 

 

Resumindo, nos momentos de lazer as raparigas praticavam as actividades que 

verdadeiramente consideravam importantes. Quase todas poderiam ser consideradas de 

natureza passiva. A prática de actividades físicas e desportivas era relativamente baixa, 

aparecendo o Desporto Escolar como um espaço importante para as raparigas. Os 

objectivos da participação desportiva estavam direccionados para a tarefa, podendo 

antever-se um contínuo da participação. Não se consideravam muito competentes, 

posicionando-se num nível médio ou abaixo da média. A percepção de saúde variava 

entre o que consideraram razoável e um bom estado. A escola era um espaço do seu 
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agrado, perante a qual tinha uma atitude positiva, mas o mesmo não acontecia face à 

disciplina de Educação Física. 

11..44..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  PPEELLOO  TTEEMMPPOO  QQUUEE  FFRREEQQUUEENNTTAAVVAAMM  AA  

EESSCCOOLLAA  

Do tratamento estatístico resultaram 2 classes, a dos alunos que frequentavam o 

estabelecimento de ensino há 3 ou mais anos e os que frequentavam há menos tempo. 

Para a formação destas duas classes seleccionámos somente os alunos que estavam no 

ensino secundário. Deste modo garantíamos que estávamos, em princípio, perante a 

formação de classes com características semelhantes em termos socio-demográficos, 

procurando ver em que medida a escola tinha influenciado os alunos, através da 

caracterização da tipologia das classes. 

 

  CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  FFRREEQQUUEENNTTAAVVAAMM  AA  EESSCCOOLLAA  HHÁÁ  33  OOUU  MMAAIISS  AANNOOSS  

Esta classe é formada por 272 (56.7%) alunos que frequentavam o ensino 

secundário e estudavam na escola há 3 ou mais anos lectivos. 

Estes alunos caracterizavam-se por ajudar na lida da casa, tendo a maioria 

respondido que o fazia (78.5%). Em relação aos momentos de lazer responderam que 

saíam de noite para dançar (68.5%), passavam tempo com o companheiro (55.2%) e 

realizavam trabalho benévolo (23.7%). Sobre esta última actividade eram ainda 

caracterizados por considerarem esse tipo de trabalho muito importante, demonstrando 

um espírito altruísta (Quadro 42). Todas estas actividades parecem acompanhar a idade, 

podendo estar relacionadas com a autonomia e maturidade e são, de certa forma, 

normalmente praticadas pelos jovens. 

Existe um conjunto de variáveis relativas às actividades físicas e desportivas que 

caracterizam significativamente a classe. Praticavam actividade física formal uma vez 

por semana, tendo, para alguns, tido início aos 10 anos de idade e não eram praticantes 

informais. Existe ainda o facto de ser ilustrativo da classe serem sedentários, de acordo 

com a classificação da actividade física praticada. A razão para não praticarem 

actividade física era a falta de tempo. Essa razão alegada poderá estar relacionada com o 

tempo dedicado aos estudos, pois é sempre importante ter em mente que esta escola 
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tinha elevados índices de sucesso académico, ou simplesmente os alunos poderiam estar 

envolvidos em actividades de outra natureza, não sobejando tempo disponível para a 

prática de actividades físicas e desportivas. 

A atitude destes alunos face à Educação Física era de indiferença (20.7%) ou 

negativa (8.5%). Estes valores adquirem outra dimensão porque os alunos desta classe 

representam 68.3% e 85.2%, respectivamente, de todos os que responderam dessa forma 

quando questionados sobre a sua atitude perante esta disciplina. Pensamos que o facto 

dos professores da escola assumirem a disciplina com rigor e idoneidade, contrariando a 

expectativa de alguns alunos que associavam-na à recreação desportiva, desprovida de 

seriedade, poderá ter contribuído para os alunos terem essa atitude. 

 

Quadro 42 – Classe dos alunos que frequentam a escola há mais de 3 anos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Frequenta a Escola a 3 anos ou mais Sim 25.33 0.000 56.4 100.0 100.0 
Importância para ti - Ser bom no desporto Pouco importante 3.09 0.001 16.1 72.7 20.7 
Atitude em relação à Educação Física Não gosto nada 3.05 0.001 5.6 85.2 8.5 
Classificação da AF Sedentário 2.89 0.002 20.0 69.8 24.8 
Atitude em relação à Educação Física Não gosto muito 2.73 0.003 15.9 71.1 20.0 
Prática de AF formal 1 vez por semana 2.45 0.007 6.7 78.1 9.3 
Razão para não praticar - Não tenho tempo Sim 2.42 0.008 27.4 65.7 31.9 
Lazer - Ir dançar à noite Faço 2.30 0.011 63.9 60.5 68.5 
Atitude em relação à Educação Física Indiferente 2.29 0.011 17.1 68.3 20.7 
Lazer - Assistir a acontecimentos desportivos Não faço 2.27 0.012 31.5 64.2 35.9 
Percepção das qualidades atléticas Extremo negativo 2.23 0.013 3.1 86.7 4.8 
Idade com que começou actividade actual 10 anos 2.13 0.016 2.3 90.9 3.7 
Idade com que começou actividade no passado 10 anos 1.98 0.024 7.7 73.0 10.0 
Lazer – Praticar AF informal Não faço 1.95 0.026 47.4 61.2 51.5 
Ajudar na lida da casa Faço 1.94 0.026 75.0 59.1 78.5 
Lazer - Ouvir música Pouco importante 1.85 0.032 10.9 69.2 13.3 
Onde tomas normalmente o almoço Em casa 1.81 0.035 70.6 59.2 74.1 
Lazer - Realizar trabalho benévolo Faço 1.76 0.039 20.7 64.7 23.7 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Não faço 1.72 0.043 32.2 62.3 35.6 
Lazer - Passar tempo com companheiro Faço 1.71 0.044 51.6 60.3 55.2 
Lazer - Realizar trabalho benévolo Muito importante 1.71 0.044 27.1 63.1 30.4 
Percepção da AF  praticada pelos amigos Algumas vezes praticam 1.68 0.047 30.1 62.5 33.3 
Idade com que terminou AF no passado 17 anos 1.65 0.049 3.8 77.8 5.2 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  FFRREEQQUUEENNTTAAVVAAMM  AA  EESSCCOOLLAA  HHÁÁ  MMEENNOOSS  DDEE  33  AANNOOSS  

A classe é formada por 205 alunos, que corresponde a 42.8% dos que estudavam 

no ensino secundário. 

Na prática de tarefas domésticas e actividades de lazer, eram caracterizados por 

não ajudarem na lida da casa (26.8%), não saíam de noite (39%), não passavam tempo 

com o companheiro (50.7%) e não realizavam trabalho benévolo (Quadro 43). Pode 

dizer-se que, sobre este aspecto, existe uma oposição em relação à classe apresentada 

anteriormente. 

Sobre a prática de actividades físicas e desportivas, afirmaram fazê-lo 

informalmente, 2 a 3 vezes por semana, sendo que 2 a 3 horas era a uma intensidade 
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moderada a vigorosa. Consideraram os pares fisicamente muito activos, podendo isso 

ter influenciado os seus níveis de prática. Uma pequena percentagem (4.9%), mas que 

representava 76.9% da totalidade dos que responderam desta forma, respondeu que 

jogava Corfebol no âmbito do Desporto Escolar. Os motivos que impulsionaram esses 

alunos a praticarem actividade física foram o desejo de fazer algo que consideravam ser 

bom e a possibilidade que a actividade física oferece para terem um corpo em “forma”. 

Os 3.9% dos alunos desta classe que tinham uma orientação para o ego 

representavam 80% dos que tinham essa orientação. Apesar de serem poucos, esta é 

uma característica da classe, por estarem quase todos concentrados no mesmo grupo. 

A atitude perante a Educação Física era francamente positiva, tendo 62.9% 

respondido que gostavam bastante da disciplina. Mais uma vez verifica-se uma 

diferença em relação à classe dos alunos que frequentavam a escola há mais tempo. 

 

Quadro 43 – Classe dos alunos que frequentam a escola há menos de 3 anos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Frequenta a Escola há 3 anos ou mais Não 25.29 0.000 42.8 100.0 100.0 
Atitude em relação à Educação Física Gosto bastante 4.94 0.000 49.7 54.2 62.9 
Lazer - Ajudar na lida da casa Sem Importância 3.34 0.000 3.8 83.3 7.3 
Prática de AF informal 2-3 vezes por semana 2.63 0.004 26.3 53.2 32.7 
Horas que normalmente vai para a cama Depois da 1 hora 2.33 0.010 3.8 72.2 6.3 
Actividade que pratica no Desporto Escolar Corfebol 2.24 0.013 2.7 76.9 4.9 
Lazer - Assistir a acontecimentos desportivos Faço 2.12 0.017 66.2 46.4 71.7 
Orientação dos objectivos Ego 2.09 0.019 2.1 80.0 3.9 
Lazer - Ir dançar à noite Não faço 2.07 0.019 33.6 49.7 39.0 
Lazer - Ir dançar à noite Pouco importante 2.05 0.020 35.1 49.4 40.5 
Lazer - Ajudar na lida da casa Não faço 2.03 0.021 22.1 51.9 26.8 
Lazer - Praticar AF informal  Faço 2.02 0.022 50.5 47.5 56.1 
Razão para praticar - Quero fazer algo bom Muito importante 1.98 0.024 43.8 48.1 49.3 
Razão para praticar - Posso ter um corpo em forma Importante 1.93 0.027 43.0 48.1 48.3 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Faço 1.90 0.028 64.7 46.1 69.8 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 2 a 3 horas 1.85 0.032 29.4 49.7 34.2 
Percepção do peso Extremo positivo 1.84 0.033 3.8 66.7 5.9 
Lazer - Realizar trabalho benévolo Não faço 1.80 0.036 77.2 45.1 81.5 
Prática de AF informal Todos os dias 1.77 0.039 6.3 60.0 8.8 
Percepção da AF praticada pelos amigos Quase todos dias 1.73 0.041 11.9 54.4 15.1 
Lazer - Passar tempo com companheiro Não faço 1.73 0.042 45.9 47.3 50.7 

 

CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AASS  DDUUAASS  CCLLAASSSSEESS  

Parece que existiam algumas diferenças claras entre os alunos, de acordo com as 

variáveis ilustrativas das classes. De salientar principalmente a atitude que nutriam face 

à Educação Física, sendo mesmo antagónicas. De igual forma, as actividades praticadas 

no lazer também se distinguiram. Os estudantes mais antigos na escola foram 

caracterizados por praticarem actividade física formal e os mais novos por fazerem-no 

em contextos diferentes – informalmente e no Desporto Escolar. 

A orientação dos objectivos, que em certa medida é um indicador sobre a 

motivação para a prática desportiva, também era diferente, ainda que entre os alunos 
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que frequentavam a escola há 3 anos ou mais aparecesse apenas um item da questão. Se 

os que estavam na escola há menos tempo estavam orientados para o ego e os outros 

para a tarefa, isso sugere que a escola pode ter sido a responsável pelo desenvolvimento 

de outra motivação. 

11..55..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  PPEELLAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNOO  DDEESSPPOORRTTOO  

EESSCCOOLLAARR  

As duas classes que resultaram do tratamento estatístico foram a dos que 

responderam não participar no Desporto Escolar e a dos que responderam o contrário. 

Convém mencionar novamente que para a formação das classes foram apenas 

seleccionados os alunos que frequentavam o 10º ano de escolaridade. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  RREEFFEERRIIRRAAMM  NNÃÃOO  PPAARRTTIICCIIPPAARR  NNOO  DDEESSPPOORRTTOO  EESSCCOOLLAARR  

Os alunos que pertenciam a esta classe eram 128 (73.1%), sendo a maior parte 

dos que frequentavam o 10º ano. No quadro 44 estão todas as variáveis e modalidades 

que caracterizam a classe. 

Nas práticas de lazer referiram não praticar actividade física formal, todavia 

reconheceram a sua importância. O mesmo reconhecimento também se verificou em 

relação aos trabalhos de casa, o que de certa forma era congruente com os níveis de 

exigência académica da escola. 

As variáveis ilustrativas que se referem à prática de actividades físicas e 

desportivas mostram que estes alunos eram pouco activos (43.8% da classe, 82.4% na 

modalidade) ou sedentários (18% da classe, 95.8% na modalidade). Estas respostas 

foram corroboradas ao terem afirmado que quando estavam com os amigos nunca 

praticavam actividade física (13.2% da classe, 100% na modalidade). As razões 

caracterizadoras da classe, que justificaram a inactividade física destes alunos, foram a 

falta de tempo (26.6% da classe, 94.4% na modalidade) e a existência de outras “coisas” 

que suscitavam mais interesse (12.5% da classe, 94.1% na modalidade). 

A fraca percepção de agilidade é ilustrativa da classe, podendo, talvez, ser 

explicada pela inactividade física que caracterizava esses alunos. Destaca-se que os 
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15.6% que responderam que tinham níveis de agilidade “abaixo da média” 

correspondiam a 94.1% dos respondentes dessa modalidade. 

Era, de certa forma, esperada a atitude que tinham face à prática de actividades 

físicas e desportivas, sendo algo indiferente para estes alunos (14.1% da classe, 94.7% 

na modalidade). 

 

Quadro 44 – Classe dos alunos que não participavam no Desporto Escolar 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Participação no Desporto Escolar Não 13.83 0.000 73.1 100.0 100.0 
Razão para não praticar - Não tenho tempo Sim 3.31 0.000 20.6 94.4 26.6 
Lazer - Praticar desporto dirigido por treinador Não faço 3.19 0.001 31.4 89.1 38.3 
Lazer - Praticar desporto dirigido por treinador Importante 2.98 0.001 37.7 86.4 44.5 
Classificação da AF Sedentário 2.71 0.003 13.7 95.8 18.0 
Quando estás com amigos praticas AF Nunca 2.69 0.004 9.7 100.0 13.2 
Regularidade com que consomes carne 1 ou algumas vezes por semana 2.68 0.004 22.9 90.0 28.1 
Idade com que terminou AF no passado 14 anos 2.60 0.005 13.1 95.7 17.2 
Duração trajecto de escola para casa Entre 5 e 10 minutos 2.39 0.008 21.1 89.2 25.8 
Intensidade moderada a vigorosa Aproximadamente 1/2 hora 2.19 0.014 7.4 100.0 10.2 
Atitude em relação à prática de AFD Indiferente 2.14 0.016 10.9 94.7 14.1 
Classificação da AF Pouco activo 2.04 0.020 38.9 82.4 43.8 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal administrativo 1.96 0.025 13.1 91.3 16.4 
Lazer - Fazer os trabalhos de casa Importante 1.96 0.025 42.9 81.3 47.7 
Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim Importante 1.96 0.025 36.0 82.5 40.6 
Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro Muito importante 1.89 0.029 9.7 94.1 12.5 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Amigos 1.89 0.029 9.7 94.1 12.5 
Razão para não praticar - Há coisas mais interessantes Sim 1.89 0.029 9.7 94.1 12.5 
Percepção de agilidade Abaixo da média 1.85 0.032 12.6 90.9 15.6 
Percepção de força Extremo positivo 1.76 0.039 9.1 93.8 11.7 
Regularidade com que consomes fruta 1 vez dia 1.68 0.047 36.6 81.3 40.6 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  RREEFFEERRIIRRAAMM  PPAARRTTIICCIIPPAARR  NNOO  DDEESSPPOORRTTOO  EESSCCOOLLAARR  

Classe formada por 47 (26.9%) alunos do 10º ano de escolaridade que 

frequentavam as actividades do Desporto Escolar. Todas as variáveis e modalidades que 

caracterizam a classe estão no quadro 45. 

As primeiras e principais variáveis ilustrativas da classe demonstram 

precisamente a frequência dessa participação, assim como o número de treinos 

semanais. As modalidades referidas foram o Voleibol (48.9% da classe), Futsal (27.7% 

da classe) e o Corfebol (14.9% da classe). 

Para além do Desporto Escolar, 19.2% afirmou que praticava actividade física 

informal diariamente e parece que o fazia com os amigos, uma vez que 36.2% 

respondeu que quando estava com os amigos envolvia-se em actividades dessa natureza. 

Para estes alunos a actividade física formal era importante, sendo isso manifestado por 

80.9%. A principal razão para o seu envolvimento era o desejo de fazer algo que 

consideravam ser bom (66%) e estavam motivados para a tarefa, podendo isso ser 

observado através de dois itens sobre a questão da orientação dos objectivos, em que 
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atribuíram muita importância quando faziam o melhor que conseguiam (76.6%) e pouca 

importância quando os outros tinham uma performance pior (57.5%). 

De certa forma era expectável que tivessem uma atitude favorável face às 

actividades físicas e desportivas. Essa expectação correspondeu a realidade, podendo 

ser confirmado por uma das variáveis ilustrativas que referem que os alunos gostavam 

mesmo muito das actividades físicas e desportivas. 

Interessante foi ainda observar que para estes alunos era muito importante fazer 

os trabalhos de casa e ser bom no maior número de disciplinas. Isso parece indicar que a 

prática de actividades físicas e desportivas, no âmbito do Desporto Escolar, não 

concorre com o empenho académico, ou seja, ambas podem ser conciliadas. 

 

Quadro 45 – Classe dos alunos que participavam no Desporto Escolar 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Participação no Desporto Escolar Sim 13.83 0.000 26.86 100.0 100.0 
Actividade que pratica no Desporto Escolar Voleibol 8.03 0.000 13.1 100.0 48.9 
Número de treinos semanais do Desporto Escolar 2 vezes por semana 7.11 0.000 10.86 100.0 40.4 
Número de treinos semanais do Desporto Escolar 1 vez por semana 5.88 0.000 8.0 100.0 29.8 
Actividade que pratica no Desporto Escolar Futsal 5.62 0.000 7.4 100.0 27.7 
Lazer - Praticar desporto dirigido por treinador Muito importante 3.87 0.000 56.6 38.4 80.9 
Actividade que pratica no Desporto Escolar Corfebol 3.80 0.000 4.0 100.0 14.9 
Lazer - Praticar desporto dirigido por um treinador Faço 3.54 0.000 66.3 35.3 87.2 
Classificação da AF Activo 3.50 0.000 13.1 60.9 29.8 
Número de treinos semanais do Desporto Escolar Menos de 1 semana 3.44 0.000 3.4 100.0 12.8 
Lazer – Ler Muito Importante 2.90 0.002 30.9 42.6 48.9 
Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim Muito importante 2.45 0.007 49.7 35.6 66.0 
Idade com que terminou AF no passado 13 anos 2.41 0.008 13.7 50.0 25.5 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Nunca senti influência 2.37 0.009 41.7 37.0 57.5 
Lazer - Participar em actividades de arte e expressão Muito importante 2.36 0.009 6.3 63.6 14.9 
Sinto-me realizado - Quando faço o meu melhor Muito importante 2.23 0.013 62.3 33.0 76.6 
Prática desportiva da mãe 1 vez de tempo 2.04 0.021 29.7 38.5 42.6 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal dos serviços 2.03 0.021 8.6 53.3 17.0 
Lazer - Fazer os trabalhos de casa Muito Importante 2.01 0.022 50.2 34.1 63.8 
Duração trajecto de casa para escola Entre 10 e 15 minutos 2.00 0.023 28.0 38.8 40.4 
Intensidade moderada a vigorosa Cerca de 2 a 3 horas 2.00 0.023 28.0 38.8 40.4 
Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinas Muito importante 2.00 0.023 44.0 35.1 57.5 
Profissão do responsável do sexo feminino Pessoal dos serviços 1.83 0.034 9.1 50.0 17.0 
Prática de AF informal Todos os dias 1.81 0.035 10.9 47.4 19.2 
Atitude em relação à prática de AFD Gosto mesmo muito 1.72 0.042 31.4 36.4 42.6 
Sinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como eu Pouco importante 1.72 0.043 45.7 33.8 57.5 
Quando estás com amigos praticas AF Muitas vezes 1.70 0.044 25.7 37.8 36.2 
Lazer - Passear ou ver montras Faço 1.68 0.047 65.7 31.3 76.6 
Percepção das qualidades atléticas Acima da Média 1.67 0.047 37.7 34.9 48.9 

 

Os dados resultantes dessas duas classes sugerem a existência de uma relação 

entre a participação no Desporto Escolar e a prática de actividades físicas e desportivas. 

Resultados semelhantes foram verificados por Porfírio (2009), em que os alunos 

participantes nas actividades do Desporto Escolar eram fisicamente mais activos do que 

os não participantes. 
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11..66..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  PPEELLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  

FFÍÍSSIICCAA  

Para a caracterização dos alunos pela classificação da actividade física foram 

seleccionados os que frequentavam o ensino secundário, porque pretendíamos analisar 

apenas aqueles que, em potencial, poderiam estar na escola há mais de 3 anos. Desta 

análise estatística resultaram 3 classes – a dos alunos pouco activos ou sedentários, 

suficientemente activos e muito activos. Importa referir novamente que foram tomadas 

como referência algumas recomendações (Fletcher, 1997; Sallis & Patrick, 1994; 

USDHHS, 1996). 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  CCOOMMOO  PPOOUUCCOO  AACCTTIIVVOOSS  OOUU  SSEEDDEENNTTÁÁRRIIOOSS  

Classe formada por 294 alunos que englobava os classificados como pouco 

activos e sedentários. Estes alunos correspondiam a 61.4% dos que estavam a frequentar 

o ensino secundário (Quadro 46). 

Os alunos desta classe eram caracterizados por não participarem nas actividades 

do Desporto Escolar (89.5% da classe) e por praticarem actividade física com os amigos 

algumas vezes ou nunca. 

Sendo alunos pouco activos ou sedentários, seria importante perceber quais eram 

os factores associados à inactividade física. A falta de tempo (41.5% da classe, 93.1% 

na modalidade) e a existência de coisas mais interessantes (18% da classe, 94.6% na 

modalidade) caracterizam a classe. Caso aparecesse apenas a falta de tempo, atendendo 

que a classe também é caracterizada pelos alunos estarem no 12º ano (42.2% da classe), 

poder-se-ia entender que a exigência académica e a preocupação com os exames 

nacionais pudessem explicar esse factor, contudo, responderem que preferiam fazer 

outras coisas sugere que não tinham prazer na prática de actividades físicas e 

desportivas. Este dado pode ser confirmado através da atitude, pois a ilustrar a classe 

surgiu que estes alunos tinham uma atitude negativa face à disciplina de Educação 

Física e às actividades físicas e desportivas. Deve ainda ser acrescentado que atribuíam 

pouca ou nenhuma importância a “ser bom no desporto”, dando ainda mais consistência 

ao facto de não gostarem de praticar actividade física. 

Uma elevada percentagem dos elementos desta classe eram raparigas (61.6%), 

estando assim em linha com outros estudos (Biddle et al., 2004; Matos et al., 2000a; 
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Sallis et al., 2000; Seabra et al., 2008) que registaram que as raparigas são menos 

activas do que os rapazes. 

A percepção de saúde destes alunos era razoável. Relativamente à percepção de 

competência consideravam-se na média ou abaixo da média. Era ainda característico 

não estarem satisfeitos com a aparência (19.4% da classe, 79.2% na modalidade). 

Importa ainda salientar a percepção que tinham da prática desportiva da mãe, 

aparecendo a ilustrar a classe o facto de responderem que as mães nunca praticavam 

actividade física ao longo do ano. 

 

Quadro 46 – Classe dos alunos classificados como pouco activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Classificação da AF Pouco activo 24.99 0.000 61.4 100.0 100.0 
Razão para não praticar - Não tenho tempo Sim 9.40 0.000 27.4 93.1 41.5 
Quando estás com amigos praticas AF Nunca 5.90 0.000 10.7 96.1 16.7 
Razão para não praticar - Há coisas mais interessantes Sim 5.90 0.000 11.7 94.6 18.0 
Participação no Desporto Escolar Não 5.88 0.000 80.8 68.0 89.5 
Atitude em relação à prática de AFD Indiferente 5.46 0.000 12.5 91.7 18.7 
Percepção da AF praticada pelos amigos Algumas vezes praticam 5.28 0.000 30.1 79.2 38.8 
Importância para ti - Ser bom no desporto Pouco importante 5.22 0.000 16.1 87.0 22.8 
Percepção de Competência Abaixo da média 3.90 0.000 9.0 88.4 12.9 
Sexo Feminino 3.83 0.000 54.5 69.4 61.6 
Quando estás com amigos praticas AF Algumas vezes 3.74 0.000 47.2 70.4 54.1 
Percepção de saúde Razoável 3.70 0.000 18.6 78.7 23.8 
Atitude em relação à prática de AFD Não gosto muito 3.35 0.000 4.4 95.2 6.8 
Satisfação com a aparência Abaixo da média 3.34 0.000 15.0 79.2 19.4 
Percepção de Competência Na média 3.14 0.001 39.9 70.2 45.6 
Atitude em relação à Educação Física Não gosto muito 3.13 0.001 15.9 77.6 20.1 
Duração trajecto de escola para casa Mais de 30 minutos 2.70 0.003 6.7 84.4 9.2 
Ano de escolaridade 12ºano 2.66 0.004 37.4 69.3 42.2 
Prática desportiva da mãe Nunca 2.60 0.005 47.2 67.7 52.0 
Importância para ti - Ser bom no desporto Sem importância 2.45 0.007 2.1 100.0 3.4 
Importância para ti - Ser popular entre os rapazes Pouco importante 2.42 0.008 48.9 67.1 53.4 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  CCOOMMOO  SSUUFFIICCIIEENNTTEEMMEENNTTEE  AACCTTIIVVOOSS  

A classe é constituída por 141 alunos (29.4%) que foram classificados como 

suficientemente activos (Quadro 47). 

Esta classe é caracterizada pelos alunos terem considerado muito importante “ser 

bom no desporto” e tinham uma atitude muito favorável face às actividades físicas e 

desportivas, afirmando que “gostavam mesmo muito”. Estes resultados eram esperados, 

visto que a formação da classe teve como critério a prática semanal de actividade física 

de acordo com as recomendações (Fletcher, 1997; Sallis & Patrick, 1994; USDHHS, 

1996). A atitude dos alunos pode ser melhor compreendida pela orientação dos 

objectivos, em que 85.8% eram orientados para a tarefa. 

As pessoas que mais influenciaram para a prática de actividades físicas e 

desportivas foram os pais, demonstrando isso o papel importante que podem ter na 

promoção da actividade física dos filhos e consequente estilo de vida activo e saudável. 
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Na ilustração da classe também se percebe a importância dos pares, pois estes alunos 

eram caracterizados por percepcionarem que os amigos eram praticantes regulares de 

actividade física e afirmaram que muitas vezes praticavam em conjunto. Este aspecto 

evidencia que a actividade física é um factor que pode contribuir para a socialização. 

As percepções de saúde, competência e imagem corporal eram positivas, estando 

estes resultados na linha de outros estudos (Marques, 2003). 

Ao contrário da classe dos alunos classificados como pouco activos ou 

sedentários, o sexo masculino é uma variável ilustrativa desta classe. 

Para estes alunos era muito importante ser popular entre as raparigas, 

verificando-se a importância que tinha o reconhecimento e aceitação dos pares do sexo 

oposto. 

 

Quadro 47 – Classe dos alunos classificados como suficientemente activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Classificação da AF Suficientemente activo 23.79 0.000 29.4 100.0 100.0 
Importância para ti - Ser bom no desporto Muito importante 4.87 0.000 21.3 50.0 36.2 
Atitude em relação à prática de AFD Gosto mesmo muito 4.83 0.000 28.0 46.3 44.0 
Sexo Masculino 4.50 0.000 45.5 39.9 61.7 
Orientação dos objectivos Tarefa 4.46 0.000 71.8 35.2 85.8 
Percepção de saúde Muito boa Saúde 3.60 0.000 25.3 43.0 36.9 
Percepção de Competência Muito competente 3.39 0.000 12.1 50.0 20.6 
Quando estás com amigos praticas AF Muitas vezes 3.26 0.001 18.8 44.4 28.4 
Satisfação com a aparência Extremo positivo 3.26 0.001 18.8 44.4 28.4 
Percepção da AF praticada pelos amigos Normalmente praticam 3.21 0.001 55.1 35.6 66.7 
Percepção de Competência Acima da média 2.72 0.003 37.8 37.0 47.5 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Pais 2.54 0.006 29.7 38.0 38.3 
Importância para ti - Ser popular entre as raparigas Muito importante 2.41 0.008 12.9 43.6 19.2 
Orientação dos objectivos Neutro 2.33 0.010 5.6 51.9 9.9 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  CCOOMMOO  MMUUIITTOO  AACCTTIIVVOOSS  

Formada por 44 alunos (9.19%), esta é a mais pequena das três classes (Quadro 

48). 

Através da observação das suas variáveis ilustrativas foi possível verificar que 

apresentavam algumas semelhanças com a classe apresentada anteriormente. Estes 

alunos eram caracterizados por gostarem “mesmo muito” das actividades físicas e 

desportivas e da disciplina de Educação Física, participavam no Desporto Escolar e 

estavam motivados intrinsecamente para a prática da actividade física (orientados para a 

tarefa – 93.2% da classe). 

Em relação à idade eram caracterizados por terem 15 anos e 56.8% frequentava 

o 10º ano de escolaridade. Para além disso a classe é ainda ilustrada por estarem na 

escola há 4 anos. Estas variáveis estavam relacionadas, dando maior consistência aos 
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dados e indicando que os alunos que entraram para a escola no 7º ano poderiam ser mais 

activos. Isso sugere que a escola poderá ter contribuído para os elevados níveis de 

actividade física destes alunos. 

 

Quadro 48 – Classe dos alunos classificados como muito activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF Muito activo 99.99 0.000 9.2 100.0 100.0 
Participação no Desporto Escolar Sim 6.26 0.000 18.4 29.6 59.1 
Atitude em relação à prática de AFD Gosto mesmo muito 5.70 0.000 28.0 22.4 68.2 
Quando estás com amigos praticas AF Muitas vezes 3.80 0.000 18.8 21.1 43.2 
Orientação dos objectivos Tarefa 3.45 0.000 71.8 11.9 93.2 
Atitude em relação à Educação Física Gosto mesmo muito 3.41 0.000 11.1 24.5 29.6 
Há quantos anos frequenta a Escola 4 anos 3.30 0.000 11.5 23.6 29.6 
Idade 15 anos 2.91 0.002 23.4 17.0 43.2 
Ano de escolaridade 10ºano 2.72 0.003 36.5 14.3 56.8 
Prática desportiva da mãe 1 vez de tempo 2.71 0.003 28.4 15.4 47.7 
Percepção da AF praticada pelos amigos Quase todos dias 2.38 0.009 11.9 19.3 25.0 
Duração trajecto de escola para casa Entre 15 e 20 min 2.35 0.009 22.8 15.6 38.6 

 

11..77..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  PPEELLAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Da classificação automática resultaram 4 classes – alunos com má percepção do 

estado de saúde, com razoável, boa e muita boa. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  MMÁÁ  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Esta classe é constituída por 15 alunos, representando somente 1.8% dos 

respondentes. 

Os alunos eram caracterizados por terem uma percepção de competência abaixo 

da média, quando comparados com os pares, não praticavam actividade física formal, 

referindo que não o faziam por limitações físicas, foram classificados como sedentários, 

tinham 18 anos de idade e consideravam importante ser bom aluno (Quadro 49). 

O facto de aparecer como variável ilustrativa a ausência de prática desportiva 

por impossibilidades físicas, impõe alguns cuidados na interpretação dos resultados, 

uma vez que poderiam padecer de alguma doença que, automaticamente, os levaria a 

não se considerarem saudáveis. Contudo, independentemente dos motivos para não 

praticarem actividade física, parece que ser sedentário, com baixa percepção de 

competência, estava associado à percepção de um mau estado de saúde, ainda que não 

se possa verificar a direcção da influência.  
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Quadro 49 – Classe dos alunos com má percepção do estado de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Percepção de Competência Abaixo da média 3.13 0.001 8.6 8.6 40.0 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 1/2 hora 3.06 0.001 9.0 8.1 40.0 
Classificação da AF Sedentário 2.46 0.007 17.1 5.0 46.7 
Idade 18 anos 2.38 0.009 9.3 6.5 33.3 
Razão para não praticar - Tenho limitações físicas Sim 2.26 0.012 3.4 10.7 20.0 
Lazer - Ir ao cinema ou ao teatro Não faço 2.18 0.015 6.8 7.1 26.7 
AF que pratica - formal Não respondeu 1.85 0.032 53.6 2.7 80.0 
Lazer - Praticar desporto dirigido por um treinador Não faço 1.83 0.033 40.2 3.0 66.7 
Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinas Importante 1.79 0.037 47.3 2.8 73.3 
Lazer - Passear ou ver montras Não faço 1.77 0.038 28.8 3.4 53.3 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  RRAAZZOOÁÁVVEELL  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Classe formada por 123 (14.9%) alunos que responderam ter um estado de saúde 

razoável (Quadro 50). 

As variáveis ilustrativas da classe, relativas à participação nas actividades físicas 

e desportivas, mostraram que eram alunos fisicamente inactivos. Eram caracterizados 

por não terem respondido à questão sobre a participação desportiva formal (69.1%), 

referindo ainda que nos momentos de lazer não praticavam sob a orientação de um 

treinador (57.7% da classe), nem informalmente (57.7%). Estas respostas ganham 

consistência ao verificar-se que coincidem com outras no mesmo âmbito, ou seja, foram 

classificados como sedentários e seleccionaram algumas razões para não praticarem 

actividade física, sendo elas, terem limitações físicas (12.2% da classe, 53.6% na 

modalidade), falta de tempo (37.4%) e a existência de coisas mais interessantes 

(19.5%). O facto de terem respondido que não tinham tempo livre suficiente e que 

preferiam fazer outras coisas, explica em parte a razão de serem caracterizados por 

considerarem que “ser bom no desporto” é pouco importante. Para além da própria 

inactividade, tinham percepção de que os pais também eram sedentários (43.9%). 

Talvez consequência de não serem praticantes regulares de actividades físicas e 

desportivas, o grau ilustrativo da percepção de competência era na média (58.5%) e 

abaixo da média (18.7%), diferente do que normalmente é típico entre os mais jovens 

que tendem a percepcionar-se fisicamente competentes (Marques, 2003). Quanto à 

satisfação com a aparência, as respostas foram idênticas, 37.4% posicionou-se na média, 

23.6% abaixo da média e 8.1% no extremo negativo da escala tendencial. 

Provavelmente relacionado com a inactividade física que os caracterizava, a 

atitude manifestada em relação às actividades físicas e desportivas foi de indiferença. 

Face à disciplina de Educação Física e à escola a atitude era negativa. Este sentimento 

poderia estar ligado com a idade e ano lectivo que caracterizava a classe. Os alunos 
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mais velhos tendem a não gostar da Educação Física, porque vêem a disciplina como 

um espaço de recreação, contudo os professores da escola assumiam-na com muita 

seriedade. 

Tal como na classe dos alunos que tinham má percepção do estado de saúde, 

também nesta classe o sexo feminino é ilustrativo (65.9%). O seu aparecimento, 

normalmente associado às classes que são caracterizadas por baixos níveis de prática de 

actividade física ou mesma pela inactividade, reforça a ideia de que as alunas são mais 

inactivas do que os rapazes. 

 

Quadro 50 – Classe dos alunos com razoável percepção de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Percepção de saúde Razoável 26.07 0.000 14.9 100.0 100.0 
AF que pratica – formal Não respondeu 5.13 0.000 53.6 20.8 74.8 
Percepção de Competência Na média 4.76 0.000 38.6 22.6 58.5 
Razão para não praticar - Tenho limitações físicas Sim 4.71 0.000 3.4 53.6 12.2 
Idade com que começou actividade actual Não respondeu 4.69 0.000 75.1 18.0 91.1 
Classificação da AF Sedentário 4.51 0.000 17.1 28.4 32.5 
Lazer - Praticar desporto dirigido por um treinador Não faço 4.17 0.000 40.2 21.4 57.7 
Prática de AF formal Nunca 4.12 0.000 51.8 19.9 69.1 
Atitude em relação à Educação Física Não gosto muito 3.95 0.000 11.7 29.9 23.6 
Percepção de Competência Abaixo da média 3.80 0.000 8.6 32.4 18.7 
Razão para não praticar - Não tenho tempo Sim 3.73 0.000 23.3 23.8 37.4 
Sexo Feminino 3.55 0.000 50.8 19.3 65.9 
Prática de AF informal Menos de 1 semana 3.32 0.000 14.5 25.8 25.2 
Satisfação com a aparência Média 3.07 0.001 25.5 21.8 37.4 
Ano de escolaridade 12ºano 2.95 0.002 21.6 22.4 32.5 
Intensidade moderada a vigorosa Não respondeu 2.94 0.002 19.6 22.8 30.1 
Satisfação com a aparência Abaixo da média 2.82 0.002 14.5 24.2 23.6 
Satisfação com a aparência Extremo negativo 2.71 0.003 3.3 37.0 8.1 
Atitude em relação à prática de AFD Indiferente 2.66 0.004 15.6 23.3 24.4 
Lazer - Praticar desporto não dirigido por um treinador Não faço 2.62 0.004 46.4 18.5 57.7 
Quando estás com amigos praticas AF Algumas vezes 2.44 0.007 43.2 18.5 53.7 
Razão para não praticar - Há coisas mais interessantes Sim 2.42 0.008 12.2 23.8 19.5 
Importância para ti - Bom no maior número de disciplinas Importante 2.42 0.008 47.3 18.2 57.7 
Lazer - Realizar trabalho benévolo Faço 2.41 0.008 19.8 21.3 28.5 
Atitude em relação à Educação Física Não gosto nada 2.37 0.009 4.2 31.4 8.9 
Prática desportiva do pai Nunca 2.35 0.009 34.1 19.2 43.9 
Importância para ti - Ser bom no desporto Pouco importante 2.28 0.011 13.9 22.6 21.1 
Idade 17 anos 2.27 0.012 17.4 21.5 25.2 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Não faço 2.16 0.015 26.5 19.6 35.0 
AF que pratica – informal Passear 2.14 0.016 18.5 20.9 26.0 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 1/2 hora 2.12 0.017 9.0 24.3 14.6 
Frequenta a Escola a 3 anos ou mais Sim 2.05 0.020 40.8 18.1 49.6 
Atitude em relação à escola Não gosto muito 2.04 0.020 8.5 24.3 13.8 
Quando estás com amigos praticas AF Nunca 1.82 0.034 10.3 22.4 15.5 
Importância para ti - Estar em forma Importante 1.75 0.040 50.1 17.2 57.7 

 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  BBOOAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Composta por 406 (49.1%) alunos, era a maior das 4 classes. Todas as variáveis 

e modalidades que a caracterizam estão no quadro 51. 

Apesar de serem caracterizados por considerarem importante “ser bom no 

desporto” (61.1%) e terem afirmado que praticavam actividade física porque queriam 

fazer algo que fosse benéfico (38.7%), as modalidades das variáveis relativas aos níveis 
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de prática parecem indicar que, na verdade, eram pouco activos. Referiram que nunca 

praticavam actividade física formal (21.7%) ou que o faziam apenas uma vez por 

semana (10.1%), 28.8% respondeu que praticava durante cerca de 1 hora por semana e 

pelo resultado da participação em diferentes contextos 46.6% foram classificados como 

pouco activos. 

Estes dados referentes à participação nas actividades físicas e desportivas, numa 

classe de alunos que tinham a percepção de um bom estado de saúde, são no mínimo 

interessantes, pois seria de esperar que os sujeitos fossem mais activos fisicamente. Isso 

sugere que durante a adolescência e a juventude a percepção do estado de saúde não 

está necessariamente associado a um estilo de vida activo. 

Mais uma vez o sexo feminino apareceu na ilustração da classe e confirma que 

está, normalmente, associado às classes cujos níveis de participação nas actividades 

físicas e desportivas são mais baixos. 

Quase metade (45.8%) apresentou uma percepção de competência geral na 

média. Essa percepção talvez tenha sido influenciada pelos baixos níveis de 

participação nas actividades físicas e desportivas. Relativamente à satisfação com a 

aparência, a classe foi caracterizada por ter respondido abaixo da média e na média. 

Como seria de esperar de alunos pouco activos fisicamente, o sentimento em 

relação à Educação Física era de indiferença, mas, surpreendentemente, responderam 

que gostavam bastante das actividades físicas e desportivas (53.2%). 

 

Quadro 51 – Classe dos alunos com boa percepção de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Percepção de saúde Boa Saúde 33.62 0.000 49.1 100.0 100.0 
Percepção de Competência Na média 4.14 0.000 38.6 58.3 45.8 
Idade com que começou actividade actual Não respondeu 3.49 0.000 75.1 52.7 80.5 
Lazer - Assistir a acontecimentos desportivos Não faço 3.40 0.000 33.1 57.7 38.9 
Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim Importante 3.25 0.001 33.1 57.3 38.7 
Importância para ti - Ser bom no desporto Importante 3.17 0.001 55.4 54.2 61.1 
Satisfação com a aparência Abaixo da média 2.69 0.004 14.5 60.8 18.0 
Importância para ti - Estar em forma Importante 2.68 0.004 50.1 53.9 54.9 
Atitude em relação à Educação Física Indiferente 2.40 0.008 16.2 59.0 19.5 
Sexo Feminino 2.27 0.012 50.8 53.1 54.9 
Prática de AF informal Nunca 2.22 0.013 18.5 57.5 21.7 
AF que pratica – formal Dança 2.07 0.019 3.3 70.4 4.7 
Satisfação com a aparência Média 2.06 0.020 25.5 55.5 28.8 
Classificação da AF Pouco activo 2.00 0.023 42.9 53.2 46.6 
Intensidade moderada a vigorosa Aproximadamente 1 hora 1.91 0.028 25.0 55.1 28.1 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Não faço 1.89 0.029 26.5 54.8 29.6 
Atitude em relação à prática de AF D Gosto bastante 1.84 0.033 49.8 52.4 53.2 
Percepção da AF praticada pelos amigos Algumas vezes praticam 1.82 0.035 25.9 54.7 28.8 
Prática de AF formal 1 vez por semana 1.80 0.036 8.2 60.3 10.1 
AF que pratica - informal Não respondeu 1.73 0.041 26.2 54.4 29.1 
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CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  MMUUIITTOO  BBOOAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Classe formada por 255 alunos que correspondem a 30.8% dos que responderam 

ao questionário. No quadro 52 estão todas as variáveis e modalidades ilustrativas da 

classe. 

Na caracterização desta classe surgiu um grande número de variáveis 

relacionadas com a participação em actividades físicas e desportivas e com a 

importância que lhe atribuíam. Para estes alunos era muito importante ser bom no 

desporto e uma das razões para praticarem estava relacionada com o desejo de fazerem 

algo que considerassem benéfico. Uma grande percentagem (70.2%) respondeu que nos 

momentos de lazer praticava actividade física orientada por um treinador e 56.1% 

informalmente. As modalidades desportivas ilustrativas foram o Futebol, Ténis e 

Basquetebol, sendo a primeira a única que era praticada sem qualquer orientação, como 

seria de esperar, por ser a modalidade mais popular e com maior número de praticantes 

no nosso país. A duração total da prática de actividade física por semana era de 4 a 6 

horas (14.9% da classe, 40% na modalidade) e 7 horas (14.9% da classe, 63.3% na 

modalidade), podendo ser realizada todos dos dias, 4 a 6 vezes, ou 2 a 3 vezes por 

semana, formal e informalmente. Da classificação geral da actividade física resultou que 

podem ser considerados suficientemente activos (40.8% da classe, 40.3% na 

modalidade) e muito activos (14.9% da classe, 52.1% na modalidade). 

Quanto às atitudes, de certa forma previsível, gostavam “mesmo muito” da 

Educação Física (28.6% da classe, 58.9% na modalidade) e das actividades físicas e 

desportivas (45.1% da classe, 46.9% na modalidade). 

Para estes alunos a participação desportiva dos amigos era importante, pois 

faziam-no juntos muitas vezes (30.6%). Isso talvez seja devido à idade, pois também é 

característico da classe terem 13 anos e frequentarem o 7º e 8º ano de escolaridade. 

Apesar disso, 38% referiu que os pais foram as pessoas que mais influência tiveram 

para que praticassem actividades físicas e desportivas, indicando que podem ter um 

papel importante entre os mais jovens. 

A percepção de competência destes alunos era elevada, considerando-se 

melhores que os seus pares. Em relação à sua imagem corporal, 39.6% estava muito 

satisfeito com a sua aparência. 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

206 

Ao contrário das duas classes apresentadas anteriormente, o sexo dos alunos que 

caracteriza esta classe é o masculino, significando que os rapazes tinham melhor 

percepção de saúde do que as raparigas. 

 

Quadro 52 – Classe dos alunos com muito boa percepção de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Percepção de saúde Muito boa Saúde 31.72 0.000 30.8 100.0 100.0 
Percepção de Competência Muito competente 8.08 0.000 14.3 64.4 29.8 
Satisfação com a aparência Extremo positivo 7.70 0.000 22.3 54.9 39.6 
Atitude em relação à Educação Física Gosto mesmo muito 6.96 0.000 15.0 58.9 28.6 
Atitude em relação à prática de AFD Gosto mesmo muito 6.32 0.000 29.6 46.9 45.1 
Importância para ti - Ser bom no desporto Muito importante 6.18 0.000 28.5 47.0 43.5 
Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim Muito importante 5.50 0.000 46.3 40.5 60.8 
Intensidade moderada a vigorosa 7 horas por semana 5.27 0.000 7.3 63.3 14.9 
Lazer - Praticar desporto dirigido por um treinador Faço 5.21 0.000 56.7 38.2 70.2 
Importância para ti - Estar em forma Muito importante 4.92 0.000 45.5 39.6 58.4 
Lazer - Assistir a acontecimentos desportivos Faço 4.83 0.000 63.6 36.7 75.7 
Quando estás com amigos praticas AF Muitas vezes 4.57 0.000 20.6 45.9 30.6 
AF que pratica – informal Futebol 4.57 0.000 19.2 46.5 29.0 
AF que pratica – formal Futebol 4.36 0.000 5.7 61.7 11.4 
Sexo Masculino 4.08 0.000 49.2 37.6 60.0 
Percepção de Competência Acima da média 3.96 0.000 37.6 39.2 47.8 
Classificação da AF Suficientemente activo 3.85 0.000 31.2 40.3 40.8 
Classificação da AF Muito activo 3.84 0.000 8.8 52.1 14.9 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Faço 3.58 0.000 70.3 34.6 78.8 
Prática de AF formal Todos os dias 3.50 0.000 3.1 65.4 6.7 
Importância - Ser bom no maior número de disciplinas Muito importante 3.27 0.001 43.9 36.9 52.6 
Prática de AF formal 4 a 6 vezes p semana 3.17 0.001 8.1 49.3 12.9 
Prática de AF formal 2 a 3 vezes p semana 3.09 0.001 26.0 39.5 33.3 
Importância para ti - Ter bom aspecto Muito importante 2.84 0.002 31.0 37.9 38.0 
Ano de escolaridade 8ºano 2.84 0.002 20.1 40.4 26.3 
Percepção da AF praticada pelos amigos Quase todos dias 2.83 0.002 14.5 42.5 20.0 
Percepção da AF praticada pelos amigos Diariamente 2.64 0.004 4.4 52.8 7.5 
Lazer – Ficar sozinho Não faço 2.58 0.005 10.2 44.1 14.5 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Pais 2.53 0.006 31.7 37.0 38.0 
Frequenta a Escola a 3 anos ou mais Não 2.40 0.008 58.8 34.2 65.1 
Idade 14 anos 2.36 0.009 14.3 40.7 18.8 
Prática de AF informal 4 a 6 vezes por semana 2.34 0.010 7.5 45.2 11.0 
Idade com que começou a praticar AF actual 11 anos 2.32 0.010 2.5 57.1 4.7 
Idade com que começou a praticar AF actual 10 anos 2.29 0.011 3.1 53.9 5.5 
Idade 13 anos 2.25 0.012 12.7 41.0 16.9 
Atitude em relação à escola Gosto mesmo muito 2.17 0.015 7.4 44.3 10.6 
Orientação dos objectivos Tarefa 2.16 0.016 72.1 33.1 77.3 
Prática de AF informal Todos os dias 2.03 0.021 8.2 42.7 11.4 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 4 a 6 horas 1.91 0.028 11.5 40.0 14.9 
Idade com que começou a praticar AF actual 12 anos 1.91 0.028 3.8 48.4 5.9 
Orientação dos objectivos Ego 1.89 0.030 3.1 50.0 5.1 
Lazer - Praticar desporto não dirigido por treinador Faço 1.87 0.031 51.0 33.9 56.1 
AF que pratica – formal Ténis 1.86 0.031 4.1 47.1 6.3 
Ano de escolaridade 7ºano 1.81 0.035 13.1 38.9 16.5 
Prática desportiva do pai 1 vez de vez enquanto 1.77 0.039 30.8 35.3 35.3 
AF que pratica – formal Basquetebol 1.69 0.046 2.1 52.9 3.5 

 

11..88..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFIILLHHOOSS  AATTRRAAVVÉÉSS  DDAASS  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  RREELLAATTIIVVAASS  AAOOSS  

PPAAIISS  

Devido ao papel educacional e socializador dos pais, procurámos verificar em 

que medida as suas habilitações académicas, experiência passada na disciplina de 
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Educação Física e classificação da prática desportiva influenciavam os 

comportamentos, percepções, atitudes e motivações dos filhos. 

11..88..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFIILLHHOOSS  PPEELLOO  GGRRAAUU  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDOOSS  PPAAIISS  

Para esta caracterização foi colocada como activa a questão do questionário dos 

pais relativa ao grau académico. Como variáveis ilustrativas foram seleccionadas todas 

as dos questionários dos alunos (filhos). Foram feitos dois tratamentos distintos, mas 

iguais no procedimento, ou seja, um com a habilitação dos pais e outro com a 

habilitação das mães. De cada tratamento surgiram 4 classes, totalizando 8. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  PPAAIISS  CCOOMM  OO  EENNSSIINNOO  PPRRIIMMÁÁRRIIOO  

Esta classe é constituída por 45 (8.9%) alunos cujos pais tinham habilitações 

académicas ao nível do ensino primário. Importa referir que, provavelmente, em muitos 

casos esta habilitação equivalia à escolaridade mínima obrigatória na altura em que 

frequentavam a escola. 

Várias profissões que os filhos referiram que os pais tinham surgiram na 

caracterização da classe, estando em concordância com a habilitação, ou seja, 22.2% 

respondeu que os pais eram operadores, 15.6% trabalhadores não qualificados, 13.3% 

operários e 11.1% reformados. Estas respostas demonstraram que os filhos tinham 

noção da actividade profissional dos pais. Esta noção da parte dos filhos é 

compreensível, pois 28.9% tinham 18 anos e 31.1% frequentavam o 12º ano (Quadro 

53). 

O percurso entre a casa e a escola, e vice-versa, era feito de transportes públicos 

pela maioria dos alunos (53.3% e 66.7%), podendo isso indicar que pertenciam a um 

baixo estrato socioeconómico. Contudo, como se tratava de alunos mais velhos, esta 

forma de deslocamento também pode estar relacionada com a autonomia, permitindo os 

pais que os filhos se deslocassem sozinhos, sem necessidade de acompanhamento. 

Relativamente à prática desportiva dos pais, os filhos responderam que estes 

eram sedentários, 60% e 64.4% referiram que os pais e mães, respectivamente, nunca 

praticavam qualquer tipo de actividade física. Verificando-se que as respostas dos filhos 

sobre as profissões dos pais estavam em concordância com a habilitação, e que a classe 
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era caracterizada por serem alunos com 18 anos, muito provavelmente terão avaliado 

correctamente os pais quanto à prática de actividade física. Não obstante, devemos ter 

em consideração que, tratando-se de pessoas cuja actividade profissional é 

fundamentalmente manual, o cansaço resultante da actividade laboral pode ser 

impeditivo da prática de actividade física. 

No que diz respeito à prática de actividades físicas e desportivas dos filhos, 

apesar de 8.9% ter referido que praticavam natação e 11.1% corrida, 62.2% foram 

classificados como pouco activos e 66.7% referiu nunca praticar actividade física 

formal num clube. 

 

Quadro 53 – Classe dos filhos cujos pais tinha o ensino primário 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária do pai Ensino Primário 99.99 0.000 8.9 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Doméstico/a 4.78 0.000 8.9 33.3 33.3 
Profissão do responsável do sexo masculino Operadores 4.19 0.000 5.0 40.0 22.2 
Prática desportiva do pai Nunca 3.67 0.000 33.5 16.0 60.0 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 1/2 hora 3.56 0.000 8.9 26.7 26.7 
Prática desportiva da mãe Nunca 2.96 0.002 42.4 13.6 64.4 
Profissão do responsável do sexo feminino Trab. não qualificados 2.93 0.002 4.4 31.8 15.6 
Há coisas mais interessantes Espaço em branco 2.88 0.002 30.5 14.9 51.1 
Profissão do responsável do sexo masculino Reformado/a 2.71 0.003 2.6 38.5 11.1 
Idade 18 2.67 0.004 13.7 18.8 28.9 
Ano de Escolaridade 12ºano 2.63 0.004 15.5 18.0 31.1 
Profissão do responsável do sexo masculino Trab. não qualificados 2.46 0.007 3.0 33.3 11.1 
Como percorre o trajecto de casa para a escola Transportes públicos 2.45 0.007 35.3 13.5 53.3 
Classificação da AF Pouco activo 2.45 0.007 43.8 12.7 62.2 
Como percorre o trajecto de escola para casa Transportes públicos 2.19 0.014 50.1 11.9 66.7 
Profissão do responsável do sexo masculino Operários 1.96 0.025 5.4 22.2 13.3 
Percepção da AF praticada pelos amigos Algumas vezes praticam 1.88 0.030 26.7 13.3 40.0 
Percepção de velocidade Média 1.85 0.032 35.1 12.4 48.9 
Frequentas a escola a 3 ou mais anos Sim 1.82 0.034 35.3 12.4 48.9 
Actividade que pratica habitualmente Natação 1.80 0.036 3.0 26.7 8.9 
Regularidade que realiza AF num clube Nunca 1.71 0.043 53.5 11.1 66.7 
Fazer os trabalhos de casa Importante 1.71 0.044 42.4 11.7 55.6 
Actividade que pratica habitualmente Correr 1.70 0.045 4.6 21.7 11.1 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  MMÃÃEESS  CCOOMM  OO  EENNSSIINNOO  PPRRIIMMÁÁRRIIOO  

Esta classe, formada por 38 (7.5%) alunos, apresentava algumas semelhanças 

com a classe apresentada anteriormente, no que toca às profissões que os alunos 

referiram que os pais tinham (Quadro 54). Existia coerência entre as habilitações dos 

pais e as profissões relatadas pelos filhos.  

Os aspectos mais importantes a salientar relacionavam-se com a prática de 

actividade física. As mães com o ensino primário foram caracterizadas pelos filhos 

terem noção de que nunca praticavam actividades físicas e desportivas (65.8% da 

classe). Verificámos semelhanças no comportamento dos filhos, pois 86.8% foram 

classificados como sedentários. Para 26.3% o motivo alegado para não praticar 

actividade física foi a falta de “jeito”, mesmo apesar de referirem que era muito 
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importante estar em forma (60.5%) e praticar desporto não dirigido por um treinador 

(31.58%). 

 

Quadro 54 – Classe dos alunos cujas mães tinham o ensino primário 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária da mãe Ensino primário 99.99 0.000 7.5 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Doméstico/a 4.46 0.000 8.9 28.9 34.2 
Profissão do responsável do sexo masculino Operadores 4.05 0.000 5.0 36.0 23.7 
Profissão do responsável do sexo feminino Pessoal dos serviços 3.48 0.000 14.3 19.4 36.8 
Profissão do responsável do sexo masculino Operários 3.37 0.000 5.4 29.6 21.1 
Razões para não praticar - Não tenho jeito Sim 3.03 0.001 9.3 21.3 26.3 
Duração trajecto de casa para escola Entre 10 e 15 minutos 2.93 0.002 25.2 14.2 47.4 
Prática desportiva da mãe Nunca 2.85 0.002 42.4 11.7 65.8 
Horas que normalmente acorda 6 horas 2.29 0.011 6.9 20.0 18.4 
Classificação da AF Sedentária 2.27 0.012 70.1 9.3 86.8 
Profissão do responsável do sexo masculino Reformado/a 2.26 0.012 2.6 30.8 10.5 
Como percorre o trajecto de escola para casa Transportes públicos 2.20 0.014 50.1 10.3 68.4 
Profissão do responsável do sexo feminino T. não qualificados 2.08 0.019 4.4 22.7 13.2 
Profissão do responsável do sexo masculino T. não qualificados 2.05 0.020 3.0 26.7 10.5 
Prática desportiva do pai Nunca 2.03 0.021 33.5 11.2 50.0 
Satisfação com a aparência Abaixo da Média 1.79 0.037 14.7 13.5 26.3 
Ser popular entre as raparigas Sem importância 1.79 0.037 14.7 13.5 26.3 
Como percorre o trajecto de casa para a escola Transportes públicos 1.78 0.038 35.3 10.7 50.0 
Ser popular entre os rapazes Sem importância 1.74 0.041 17.0 12.8 29.0 
Estar em forma Muito importante 1.68 0.046 46.1 9.9 60.5 
Praticar desporto não dirigido por um treinador Muito Importante 1.67 0.048 19.6 12.1 31.6 

 

Dos resultados apresentados, parece que baixos níveis de escolaridade estavam 

relacionados com a inactividade física relatada para os pais e mães, e com baixos ou 

nenhuns níveis de participação desportiva da parte dos filhos. 

Seria de esperar que pais com o ensino primário, de uma maneira geral, 

pertencessem a um estrato socioeconómico mais desfavorecido, podendo isso ser 

alegado como motivo impeditivo da participação, no entanto as duas classes não foram 

ilustradas por essa variável, o que sugere que a inactividade física deverá ser explicada 

por outro motivo não tão facilmente observável. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  PPAAIISS  CCOOMM  EESSCCOOLLAARRIIDDAADDEE  EENNTTRREE  OO  55ºº  EE  OO  99ºº  AANNOO  

Esta classe é formada por 95 alunos (18.8%) cujos pais tinham habilitações 

literárias entre o 5º e o 9º ano de escolaridade. 

Estes alunos frequentavam a escola há menos de 3 anos (74.7%) e pareciam ser 

fisicamente inactivos, uma vez que 62.1% referiu que nunca praticava actividade física 

num clube. Tinham uma atitude favorável face à escola e de indiferença em relação às 

actividades físicas e desportivas, podendo essa atitude explicar, em parte, a inactividade 

física. Contudo, os valores dos elementos da classe com essa modalidade não eram 

verdadeiramente expressivos, 16.8% e 24.2%, respectivamente (Quadro 55). 
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As profissões que os filhos referiram que os pais tinham eram: trabalhadores não 

qualificados, pessoal administrativo, pessoal dos serviços, operadores e operários. 

 

Quadro 55 – Classe dos filhos cujos pais tinham entre o 5º e o 9º ano 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária do pai 5º ao 9º ano 21.76 0.000 18.8 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Pessoal dos serviços 5.09 0.000 14.3 43.1 32.6 
Duração trajecto de casa para escola Entre 10 e 15 minutos 2.46 0.007 25.2 26.8 35.8 
Frequentas a escola a 3 ou mais anos Não 2.31 0.011 64.2 21.9 74.7 
Atitude em relação à escola Gosto mesmo muito 2.30 0.011 9.7 32.7 16.8 
Profissão do responsável do sexo masculino T. não qualificados 2.27 0.012 3.0 46.7 7.4 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal administrativo 2.26 0.012 11.5 31.0 19.0 
Atitude em relação à prática de AFD Indiferente 2.25 0.012 15.8 28.8 24.2 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal dos serviços 1.96 0.025 9.7 30.6 15.8 
Ser popular entre os rapazes Muito importante 1.89 0.029 5.0 36.0 9.5 
Profissão do responsável do sexo masculino Operadores 1.89 0.029 5.0 36.0 9.5 
Percepção de elegância Média 1.89 0.029 33.3 23.8 42.1 
Regularidade que realiza AF num clube Nunca 1.77 0.039 53.5 21.9 62.1 
Há quantos anos frequenta a Escola 2 anos 1.75 0.040 28.9 24.0 36.8 
Percepção de velocidade Média 1.71 0.044 35.1 23.2 43.2 
Profissão do responsável do sexo masculino Operários 1.66 0.048 5.4 33.3 9.5 
Pratica de AF com os amigos Sempre com amigos 1.66 0.048 4.6 34.8 8.4 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  MMÃÃEESS  CCOOMM  EESSCCOOLLAARRIIDDAADDEE  EENNTTRREE  OO  55ºº  EE  OO  99ºº  AANNOO  

Esta classe é formada por 108 (21.4%) alunos. 

Sobre a participação desportiva das mães, mais de metade (52.8%) relatou que 

nunca praticavam. Este resultado apresentava semelhanças com as respostas dadas sobre 

a participação regular de actividade física formal – 62% respondeu que nunca o fazia. 

Para além dessa variável ilustrativa surgiram outras no mesmo âmbito que 

podiam confundir a descrição da classe, a saber, os alunos responderam que 

participavam no Desporto Escolar, na modalidade de Corfebol (7.4%), na Natação 

(6.5%) e jogavam Futebol (24.1%). Um olhar atento para os valores percentuais dos que 

responderam essas modalidades, rapidamente se compreende que apesar de 

caracterizarem a classe são relativamente baixos, ganhando expressão pelo valor que 

representam relativamente à totalidade das modalidades, 44.4%, 46.7% e 28.6%, 

respectivamente (Quadro 56). 
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Quadro 56 – Classe dos alunos cujas mães tinham entre o 5º e o 9º ano de escolaridade 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária da mãe 5º ao 9º ano 22.57 0.000 21.4 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Pessoal dos serviços 4.40 0.000 14.3 43.1 28.7 
Prática desportiva da mãe Nunca 2.35 0.009 42.4 26.6 52.8 
Duração trajecto de casa para escola Entre 20 e 25 minutos 2.33 0.010 7.1 38.9 13.0 
Profissão do responsável do sexo masculino Quadros superiores 2.29 0.011 5.2 42.3 10.2 
Actividade que prática no Desporto Escolar Corfebol 2.02 0.022 3.6 44.4 7.4 
Actividade que pratica habitualmente Natação 1.98 0.024 3.0 46.7 6.5 
Regularidade que realiza AF num clube Nunca 1.91 0.028 53.5 24.8 62.0 
Idade com que começou AF no passado 6 anos 1.89 0.029 8.7 34.1 13.9 
Onde tomas normalmente o almoço No bar da escola 1.77 0.038 12.1 31.2 17.6 
Percepção de força Média 1.76 0.039 45.7 25.1 53.7 
Duração trajecto de escola para casa Entre 25 e 30 minutos 1.74 0.041 7.5 34.2 12.0 
Percepção de velocidade Média 1.73 0.042 35.1 26.0 42.6 
Há quantos anos frequenta a Escola 2 anos 1.73 0.042 28.9 26.7 36.1 
Pratico desporto - Torna-me fisicamente atraente Muito importante 1.70 0.045 12.3 30.7 17.6 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal administrativo 1.70 0.045 11.5 31.0 16.7 
Como percorre o trajecto de casa para a escola Transportes públicos 1.68 0.047 35.3 25.8 42.6 
Actividade que pratica habitualmente Futebol 1.68 0.047 18.0 28.6 24.1 
Horas que normalmente acorda 6 horas 1.66 0.048 6.9 34.3 11.1 

 

Os resultados mostram que os pais e as mães com este nível de escolaridade não 

eram praticantes regulares de actividades físicas e desportivas, segundo o relato dos 

filhos. No que concerne aos alunos, não existem variáveis ilustrativas que permitem 

afirmar cabalmente que fossem activos ou inactivos. Isso sugere que pais e mães com 

escolaridade entre o 5º e o 9º ano não tiveram um papel determinante na participação 

desportiva dos filhos. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  PPAAIISS  CCOOMM  OO  EENNSSIINNOO  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIOO  

A classe é composta por 95 (18.8%) alunos. No quadro 57 são apresentadas as 

variáveis e modalidades que ilustram a classe. 

Esta classe caracterizava-se principalmente pelo número de variáveis ilustrativas 

que apareceram sobre as motivações para a prática de actividades físicas e desportivas. 

Estes alunos não consideraram importante a competição, o desejo de terem uma carreira 

desportiva e nem fazerem parte de uma equipa. O facto de não valorizarem a 

competição poderá estar de acordo com os objectivos para a tarefa de 82.1% dos 

elementos da classe, embora essa orientação dos objectivos para a prática não seja 

impeditiva do prazer nas actividades competitivas. Por outro lado, para eles era 

importante conhecerem outras pessoas (53.7%). Aparentemente o que os motivava para 

a prática de actividades físicas e desportivas eram razões de natureza social. 

Apesar do elevado número de variáveis sobre os motivos da participação nas 

actividades físicas e desportivas, nenhuma relacionada com a participação efectiva 
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surgiu do tratamento para ilustrar a classe, o que leva a que se interpretem esses dados 

com algumas reservas. 

Não obstante, talvez o aspecto mais importante que se pode tirar da análise dos 

dados desta classe, é o facto de 42.1% ter respondido que a pessoa que mais influenciou 

para praticar actividade física foi o pai ou a mãe. Possivelmente seja o resultado dos 

pais terem tido Educação Física escolar, ao contrário de alguns pais com menos 

habilitações literárias.  

 

Quadro 57 – Classe dos alunos cujos pais tinham o ensino secundário 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária do pai Ensino secundário 21.76 0.000 18.8 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal administrativo 4.76 0.000 11.5 44.8 27.4 
Profissão do responsável do sexo masculino Técnico e profissional 4.37 0.000 14.7 39.2 30.5 
Profissão do responsável do sexo feminino Quadros superiores 2.82 0.002 3.0 53.3 8.4 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Pais 2.61 0.005 30.3 26.1 42.1 
Ser popular entre os rapazes Pouco importante 2.33 0.010 48.7 23.2 60.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Técnico e profissional 2.25 0.012 15.8 28.8 24.2 
Orientação dos objectivos Tarefa 2.13 0.017 73.1 21.1 82.1 
Percepção de agilidade Acima da média 2.00 0.023 38.8 23.5 48.4 
Percepção de saúde Boa Saúde 1.96 0.025 48.3 22.5 57.9 
Pratico desporto - Gosto da competição Sem importância 1.89 0.030 5.7 34.5 10.5 
Pratico desporto - Desejo realizar carreira desportiva Sem importância 1.82 0.035 20.0 25.7 27.4 
AF desportiva num clube Outra actividade 1.81 0.035 7.5 31.6 12.6 
Fazer os trabalhos de casa Muito importante 1.75 0.040 52.5 21.9 61.1 
Atitude em relação à EF Gosto bastante 1.74 0.041 54.7 21.7 63.2 
Pratico desporto - Gosto de fazer parte de uma equipa Sem importância 1.70 0.044 3.0 40.0 6.3 
Pratico desporto - Gosto de conhecer outras pessoa Importante 1.69 0.045 45.4 22.3 53.7 
Pratico desporto - Gosto de fazer parte de uma equipa Importante 1.67 0.047 37.2 22.9 45.3 
Profissão do responsável do sexo feminino Pessoal administrativo 1.67 0.048 15.8 26.3 22.1 
Pratico desporto - Posso encontrar amigos Importante 1.66 0.049 41.4 22.5 49.5 
Pratico desporto - É apaixonante Pouco importante 1.65 0.050 20.6 25.0 27.4 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  MMÃÃEESS  CCOOMM  OO  EENNSSIINNOO  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIOO 

Esta classe é constituída por 108 (21.4%) alunos. As variáveis e modalidades 

que ilustram a classe encontram-se no quadro 58. 

Relativamente à profissão dos pais, os alunos caracterizavam-se por terem 

relatado que as mães trabalhavam como pessoal administrativo (41.7% da classe, 56.3% 

na modalidade) e os pais nos serviços (15.7% da classe, 34.7% na modalidade). 

Tanto a idade como o ano de escolaridade dos alunos ilustram a classe, 

frequentavam o 7º ano de escolaridade (26.9% da classe, 32.6% na modalidade) e 

tinham 12 ou 13 anos (22.2% da classe, 31.6% na modalidade).  

Consideravam que tinham uma estatura média (50.9%), não era importante ser 

popular junto dos rapazes e raparigas (24.1% e 20.4%, respectivamente), praticavam 

desporto porque era importante para se exprimirem (52.8%), e encontrarem amigos 

(49.1%). 
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Muito semelhante à classe anteriormente apresentada, apesar dos motivos 

referidos para praticarem actividade física, na sua ilustração apenas uma variável sobre 

a participação efectiva apareceu, e com valores relativamente baixos – 5.6% referiu 

jogar Futsal no Desporto Escolar. Isso pode ser o resultado da avaliação da actividade 

física ter sido feita de forma indirecta, tendo sido subestimada. 

 

Quadro 58 – Classe dos alunos cujas mães tinham o ensino secundário 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária da mãe Ensino secundário 22.57 0.000 21.4 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Pessoal administrativo 7.48 0.000 15.8 56.3 41.7 
Ano de escolaridade 7ºano 2.61 0.005 17.6 32.6 26.9 
Pratica desporto - Dá-me a possibilidade de exprimir Importante 2.25 0.012 42.8 26.4 52.8 
Ano de nascimento 1993 2.14 0.016 15.1 31.6 22.2 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal dos serviços 2.13 0.017 9.7 34.7 15.7 
Percepção da estatura Média 2.05 0.020 41.8 26.1 50.9 
Duração trajecto de escola para casa Entre 20 e 25 minutos 2.01 0.022 11.5 32.8 17.6 
Ser popular entre os rapazes Sem importância 2.01 0.022 17.0 30.2 24.1 
Idade com que terminou AF no passado 10 anos 1.84 0.033 7.3 35.1 12.0 
Actividade que prática no Desporto Escolar Futsal 1.77 0.039 2.6 46.2 5.6 
Pratico desporto porque - Posso encontrar amigos Importante 1.71 0.043 41.4 25.4 49.1 
Ser popular entre as raparigas Sem importância 1.71 0.044 14.7 29.7 20.4 
Horas que normalmente acorda 7 horas 1.65 0.050 86.5 22.7 91.7 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  PPAAIISS  CCOOMM  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  SSUUPPEERRIIOORR  

A classe dos alunos cujos pais tinham formação superior era constituída por 163 

(32.3%) sujeitos. 

A maioria (76.7% e 62.6%) respondeu que os pais e as mães, respectivamente, 

tinham profissões para as quais era necessária formação superior. A congruência dos 

dados revela que os alunos tinham noção da actividade profissional dos pais (Quadro 

59). 

Sobre a actividade física dos pais, 42.3% e 50.3% referiram que os pais e as 

mães eram activos durante todo o ano, praticando pelo menos uma vez por semana. 

Estes alunos caracterizavam-se por praticarem Ténis, embora o número de praticantes 

fosse relativamente reduzido (8%), e por praticarem actividade física durante 

aproximadamente uma hora por semana (31.3%). De acordo com as recomendações 

para a prática da actividade física, esses valores eram relativamente baixos e deveriam 

ser incrementados para que os benefícios subjacentes ao exercício se fizessem sentir. 

A maioria (66.3%) tinha uma atitude favorável face à escola. Talvez o exemplo 

académico dos pais e o encorajamento tivessem sido determinantes para o sucesso 

escolar e consequente desenvolvimento desta atitude. 
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Quadro 59 – Classe dos alunos cujos pais tinham formação superior 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária do pai Ensino superior 24.91 0.000 32.3 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo masculino Especialistas 14.09 0.000 33.7 73.5 76.7 
Profissão do responsável do sexo feminino Especialistas 10.08 0.000 31.7 63.8 62.6 
Prática desportiva do pai 1 vez semana 4.42 0.000 28.9 47.3 42.3 
Onde tomas o pequeno-almoço Em casa 2.91 0.002 90.1 34.3 95.7 
Pratico desporto - Posso ter um corpo em forma Importante 2.83 0.002 41.0 39.6 50.3 
Prática desportiva da mãe 1 vez semana ano 2.66 0.004 24.2 42.6 31.9 
AF desportiva num clube Ténis 2.07 0.019 4.8 54.2 8.0 
Percepção de condição física Extremo positivo 2.01 0.022 17.4 42.1 22.7 
Duração trajecto de casa para escola Entre 5 e 10 minutos 1.93 0.027 39.0 37.6 45.4 
Idade com que terminou AF no passado 14 anos 1.85 0.032 7.5 47.4 11.0 
Horas que normalmente vai para a cama 23 horas 1.83 0.034 45.4 36.7 51.5 
Pratico desporto - É apaixonante Muito importante 1.78 0.037 20.2 40.2 25.2 
Atitude em relação à escola Gosto bastante 1.77 0.038 60.4 35.4 66.3 
Onde tomas normalmente o almoço Num café/restaurante 1.75 0.040 12.5 42.9 16.6 
Duração trajecto de casa para escola Menos de 5 minutos 1.73 0.042 10.9 43.6 14.7 
Percepção das qualidades atléticas Média 1.73 0.042 34.3 37.6 39.9 
Intensidade moderada a vigorosa Aproximadamente 1 hora 1.70 0.045 26.1 38.6 31.3 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  CCOOMM  MMÃÃEESS  CCOOMM  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  SSUUPPEERRIIOORR  

Esta era a maior das classes sobre as habilitações académicas das mães, formada 

por 208 (41.2%) alunos. 

As profissões que os filhos relataram que as mães tinham eram: especialistas e 

profissionais ou técnicas de alguma área em que o desempenho da função requeria uma 

habilitação ao nível do bacharelato ou licenciatura (Quadro 60). 

Nenhuma variável sobre a participação das mães nas actividades físicas e 

desportivas apareceu na caracterização da classe, todavia, várias surgiram para 

descrever a actividade física dos filhos. Sobre a frequência semanal, 31.7% referiu 

praticar 2 a 3 vezes. Para a duração total, resultado da participação em vários contextos, 

16.8% (62.5% na modalidade) referiu que praticava aproximadamente 4 a 6 horas por 

semana. Estes alunos foram classificados como suficientemente activos (37.5% da 

classe, 47.6% na modalidade), cumprindo assim o que vem expresso nas 

recomendações para a prática de actividade física. 

Para além da prática de actividades físicas e desportivas, mais de metade 

(51.4%) considerou importante ser bom aluno no maior número de disciplinas possíveis, 

demonstrando que encaravam a escola com seriedade. 
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Quadro 60 – Classe dos alunos cujas mães tinham formação superior 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Habilitação literária Ensino superior 25.87 0.000 41.2 100.0 100.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Especialistas 14.76 0.000 31.7 87.5 67.3 
Profissão do responsável do sexo masculino Especialistas 9.12 0.000 33.7 69.4 56.7 
Intensidade moderada a vigorosa Cerca de 4 a 6 horas 3.27 0.001 11.1 62.5 16.8 
Como percorre o trajecto de casa para a escola Carro 2.42 0.008 45.7 47.2 52.4 
Pratico desporto - Posso ganhar dinheiro Sem importância 2.17 0.015 21.0 50.9 26.0 
Pratico desporto - Isso relaxa-me Importante 2.05 0.020 39.6 47.0 45.2 
Onde tomas o pequeno-almoço Não tomo 1.95 0.025 4.4 63.6 6.7 
Percepção da estatura Extremo negativo 1.95 0.025 4.4 63.6 6.7 
AF desportiva num clube Ténis 1.95 0.026 4.8 62.5 7.2 
Pratica desporto - Dá-me a possibilidade de exprimir Pouco importante 1.93 0.027 17.0 51.2 21.2 
Pratico desporto - Gosto de conhecer outras pessoas Pouco importante 1.93 0.027 12.7 53.1 16.4 
Regularidade que realiza AF num clube 2 a 3 vezes por semana 1.93 0.027 26.9 48.5 31.7 
Percepção coragem Média 1.92 0.028 39.0 46.7 44.2 
Classificação da AF Suficientemente activo 1.92 0.028 32.5 47.6 37.5 
Profissão do responsável do sexo feminino Técnico/ profissional 1.86 0.031 15.8 51.3 19.7 
Duração trajecto de escola para casa Entre 10 e 15 minutos 1.86 0.032 24.34 48.8 28.9 
Idade com que começou act. no passado 3 anos 1.78 0.037 2.6 69.2 4.3 
Onde tomas normalmente o jantar Em casa 1.74 0.041 98.8 41.7 100.0 
Horas que normalmente acorda 7 horas 1.74 0.041 86.5 42.8 89.9 
Duração trajecto de casa para escola Menos de 5 minutos 1.69 0.046 10.9 52.7 13.9 
Ser bom no maior número de disciplinas Importante 1.68 0.046 46.7 45.3 51.4 
Onde tomas normalmente o almoço Em casa 1.67 0.047 67.7 43.9 72.1 
Idade com que começou act. no passado 10 anos 1.67 0.047 7.9 55.0 10.6 
Regularidade que realiza AF num clube 1 vez semana 1.67 0.047 7.9 55.0 10.6 

 

Da análise geral dos dados, os filhos parecem ter reportado correctamente a 

profissão dos pais, havendo correspondência com o nível educacional. Assim sendo, 

será lógico presumir-se que tiveram a mesma proficiência no relato da prática 

desportiva dos mesmos. 

Relativamente aos níveis de actividade física, o grau académico parece ser 

determinante para os pais, sendo favorável para os mais habilitados. Todavia, o mesmo 

não se verificou para as mães, não tendo surgido qualquer variável que indicasse que 

eram fisicamente activas. 

Em relação aos filhos, a formação académica dos pais não parece ter tido 

influência na participação nas actividades físicas e desportivas. Por outro lado, a 

formação académica das mães ao nível do ensino superior pode ter sido importante para 

a participação, tendo sido os filhos classificados como suficientemente activos. 

11..88..22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFIILLHHOOSS  PPEELLAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNAA  EEFF  DDOOSS  PPAAIISS  

Colocando-se como activa a questão sobre a experiência dos pais na disciplina 

de Educação Física resultaram três classes. O mesmo procedimento foi feito para as 

mães, perfazendo um total de 6 classes. 
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CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  OOSS  PPAAIISS  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNEEGGAATTIIVVAA  ÀÀ  EEFF  

Partindo da experiência negativa que os pais tiveram na disciplina de Educação 

Física, esta classe, formada por 48 alunos (9.5%), era caracterizada por praticarem 

aproximadamente uma hora de actividade física por semana ao ponto de ficarem 

cansados e a transpirar (43.8%). Referiram ainda participar no Desporto Escolar 

(16.7%) e habitualmente andavam de bicicleta (25%). Apesar de serem variáveis 

ilustrativas da classe, o número de alunos que respondeu essa modalidade foi 

relativamente baixo (Quadro 61). 

Verificámos que 47.9% respondeu que os pais foram as pessoas que mais 

influenciaram para que praticassem actividade física. Infelizmente, através da resposta, 

não foi possível distinguir qual dos pais exerceu verdadeiramente influência sobre os 

filhos, mas não deixa de ser curioso observar que o incentivo poderá ter partido do pai, 

mesmo tendo tido uma experiência desagradável na Educação Física escolar. Todavia, 

também a caracterizar a classe estava a participação desportiva da mãe (35.4%), de 

acordo com as respostas dos alunos, podendo ter sido esta a principal influência 

exercida sobre os filhos. 

Os 5 itens ilustrativos sobre a orientação dos objectivos para a prática desportiva 

indicaram que estavam orientados para o ego, pois consideravam importante ou muito 

importante o desleixo dos outros (33-3%), fazerem melhor do que os outros (18.8%), 

verem os outros terem uma performance pior (10.4%), serem os únicos capazes de 

realizar a actividade com sucesso (18.8%) e serem os melhores (20.3%). 

A percepção do estado de saúde era razoável, apesar dessa modalidade ser 

apenas comum a 25%. Estes alunos sentiam-se com peso a mais, quando comparados 

com os seus pares, tendo 41.7% referido que estava com peso acima da média. 

 
Quadro 61 – Classe dos alunos que os pais tiveram uma experiência negativa à EF 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência pessoal do pai na EF Negativa 99.99 0.000 9.5 100.0 100.0 
Ouvir música Pouco importante 2.87 0.002 13.5 20.6 29.2 
Intensidade moderada a vigorosa Cerca de 1 hora 2.64 0.004 26.1 15.9 43.8 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Pais 2.55 0.005 30.3 15.0 47.9 
Percepção do peso Acima da média 2.39 0.008 25.7 15.4 41.7 
Profissão do responsável do sexo masculino Especialistas 2.31 0.010 33.7 14.1 50.0 
Sinto-me realizado quando os outros de desleixam e eu não Importante 2.27 0.012 19.4 16.3 33.3 
Percepção de saúde Razoável 2.11 0.017 13.5 17.7 25.0 
Sinto-me realizado quando consigo fazer melhor que os outros Muito importante 2.03 0.021 9.1 19.6 18.8 
Sinto-me realizado quando o outros não fazem bem como eu Muito importante 1.94 0.026 3.8 26.3 10.4 
Ir ao cinema ou ao teatro Pouco Importante 1.88 0.030 14.5 16.4 25.0 
Número de treinos semanais do DE 1 vez por semana 1.81 0.035 8.3 19.1 16.7 
Actividade que pratica habitualmente Andar de bicicleta 1.79 0.037 14.9 16.0 25.0 
Prática desportiva da mãe 1 vez semana ano 1.70 0.045 24.2 13.9 35.4 
Sinto-me realizado quando sou único capaz de fazer  Muito importante 1.70 0.045 10.3 17.3 18.8 
Sinto-me realizado quando sou o melhor Muito importante 1.66 0.049 12.1 16.4 20.8 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

217 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  AASS  MMÃÃEESS  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNEEGGAATTIIVVAA  ÀÀ  EEFF  

Esta classe é constituída por 44 (8.7%) alunos. 

A actividade mais comum aos alunos que pertenciam a esta classe era a leitura 

nos momentos de lazer (95.5%). Por outro lado, não assistiam a acontecimentos 

desportivos (47.7%), podendo isso estar relacionado com o sentimento de indiferença 

para com a prática das actividades físicas e desportivas. Foram classificados como 

pouco activos (56.8%) e não tinham noção da prática desportiva dos pais (Quadro 62). 

 

Quadro 62 – Classe dos alunos que as mães tiveram uma experiência negativa à EF 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal na EF Negativa 99.99 0.000 8.7 100.0 100.0 
Tocar um instrumento ou cantar Pouco importante 2.24 0.013 44.2 12.1 61.4 
Prática desportiva do pai Não sei 2.24 0.013 4.8 25.0 13.6 
Ler Faço 2.23 0.013 83.4 10.0 95.5 
Assistir a acontecimentos desportivos Não faço 1.96 0.025 33.1 12.6 47.7 
Sinto-me realizado quando os outros de desleixam e eu não Importante 1.91 0.028 19.4 14.3 31.8 
Atitude em relação à prática de AFD Indiferente 1.87 0.031 15.8 15.0 27.3 
Ler Importante 1.76 0.040 45.4 11.4 59.1 
Regularidade com que consomes carne Mais de 1 vez dia 1.75 0.040 22.2 13.4 34.1 
Percepção coragem Média 1.71 0.043 39.0 11.7 52.3 
Classificação da AF Pouco activo 1.66 0.048 43.8 11.3 56.8 

 

Da observação das duas classes, a experiência negativa dos pais não parece ter 

sido um factor impeditivo da participação dos filhos nas actividades físicas e 

desportivas, sendo eles mesmos as pessoas que mais contribuíram para que os filhos 

praticassem actividade física. Todavia, em relação às mães os alunos não foram 

caracterizados pela participação nas actividades físicas e desportivas, pelo contrário, 

tinham uma atitude indiferente e foram classificados de pouco activos. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  OOSS  PPAAIISS  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  IINNDDIIFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEFF  

Para os 123 (24.4%) alunos desta classe a popularidade junto dos pares, de 

ambos os sexos, não era um factor importante. Eram caracterizados por praticarem 

aproximadamente 4 a 6 horas de actividade física por semana (17.9% da classe, 39.3% 

na modalidade) e foram classificados de suficientemente activos (39%), de acordo com 

as recomendações existentes para a prática da actividade física. Aparentemente, a razão 

que os levava a praticar estava relacionada com o desejo de estar “em forma”, não 

valorizando a possibilidade de seguirem uma carreira desportiva (37.4%), o gosto pela 

competição (9.8%) e a participação dos amigos (42.3%). Estavam orientados para a 
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tarefa, considerando muito importante aprender uma habilidade com esforço (51.2%) 

(Quadro 63). 

 

Quadro 63 – Classe dos alunos que os pais tiveram uma experiência indiferente à EF 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal na EF da mãe Indiferente 23.36 0.000 24.4 100.0 100.0 
Ser popular entre as raparigas Pouco importante 2.65 0.004 37.4 31.2 48.0 
Ser popular entre os rapazes Pouco importante 2.61 0.004 48.7 29.7 59.4 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 4-6 horas 2.50 0.006 11.1 39.3 17.9 
Pratico desporto - Desejo realizar carreira desportiva Pouco importante 2.25 0.012 28.9 31.5 37.4 
AF desportiva num clube Desp. de combate 2.21 0.013 3.0 53.3 6.5 
Profissão do responsável do sexo feminino Especialistas 2.10 0.018 31.7 30.6 39.8 
Onde tomas normalmente o almoço Em casa 2.07 0.019 67.7 27.2 75.6 
Sinto-me realizado -Quando aprendo habilidade com esforço Muito importante 2.01 0.022 43.0 29.0 51.2 
Profissão do responsável do sexo masculino Especialistas 1.98 0.024 33.6 30.0 41.5 
Pratico desporto - Gosto da competição Sem importância 1.91 0.028 5.7 41.4 9.8 
Tocar um instrumento ou cantar Muito importante 1.88 0.030 7.7 38.5 12.2 
Ano de Escolaridade 9ºano 1.74 0.041 7.3 37.8 11.4 
Sinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer Pouco importante 1.72 0.043 32.3 29.5 39.0 
Pratico desporto - Quero estar em forma Importante 1.68 0.047 30.1 29.6 36.6 
Classificação da AF Suficient. activo 1.66 0.048 32.5 29.3 39.0 
Passear ou ver montras Pouco importante 1.65 0.049 43.6 28.2 50.4 
Pratico desporto - Os meus amigos praticam esse desporto Pouco importante 1.65 0.049 35.6 28.9 42.3 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  AASS  MMÃÃEESS  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  IINNDDIIFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEFF  

Os 140 (27.7%) alunos cujas mães tiveram uma experiência indiferente na 

disciplina de Educação Física eram caracterizados de forma dupla quanto à participação 

nas actividades físicas e desportivas. Por um lado a classe era ilustrada por realizarem 

actividade física formal, num clube, 4 a 6 vezes por semana (11.4% da classe, 44.4% na 

modalidade). Por outro lado, alegaram não praticar por terem limitações físicas (5.7%) e 

falta de tempo (27.9%). Corroborando ainda com a última ideia, 15% afirmou que 

nunca praticava actividade física com os amigos (Quadro 64). 

Entre os praticantes, 7.9% (50% na modalidade) referiu que a pessoa que mais 

influenciou para que praticasse actividade física foi o professor de Educação Física. 

Um conjunto de variáveis relativas às percepções surgiram na ilustração da 

classe, tendo os alunos se posicionado na média para a percepção de força (55%), 

agilidade (45%), condição física (41.4%), qualidades atléticas (33.5%) e coragem 

(45.7%). 

Quanto à orientação dos objectivos, os itens que contribuíram para a 

caracterização destes alunos demonstraram que estavam orientados para a tarefa, pois 

consideraram pouco importante fazer melhor do que os outros (13.57%), ou quando os 

outros não faziam tão bem (25.7%), e responderam que era importante realizar uma 

tarefa com esforço (37.9%). 
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Quadro 64 – Classe dos alunos que as mães que tiveram uma experiência indiferente à EF 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Experiência Pessoal na E..F da mãe Indiferente 24.11 0.000 27.72 100.00 100.00 
Percepção de competência Na média 2.93 0.002 40.0 35.2 50.7 
Ser bom no desporto Pouco importante 2.73 0.003 12.9 43.1 20.0 
Percepção de força Média 2.48 0.006 45.7 33.3 55.0 
Percepção de agilidade Média 2.42 0.008 36.2 34.4 45.0 
Percepção de condição física Média 2.41 0.008 32.9 34.9 41.4 
Sinto-me realizado quando consigo fazer melhor que outros Sem importância 2.39 0.008 8.3 45.2 13.6 
Ir dançar à noite Importante 2.37 0.009 33.7 34.7 42.1 
Regularidade com que consomes refrigerantes Raramente/nunca 2.30 0.011 19.4 37.8 26.4 
Ano de escolaridade 8ºano 2.30 0.011 19.4 37.8 26.4 
Regularidade com que consomes peixe Raramente/nunca 2.20 0.014 3.2 56.3 6.4 
Ouvir música Não faço 2.20 0.014 3.2 56.3 6.4 
Razões para não praticar - Tenho limitações físicas Sim 2.09 0.018 2.8 57.1 5.7 
Regularidade que realiza AFD sem ser em clube 4-6 vezes p semana 2.07 0.019 7.1 44.4 11.4 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF  Professor EF 2.06 0.020 4.4 50.0 7.9 
Atitude em relação à prática de AFD Não gosto muito 2.00 0.022 3.4 52.9 6.4 
Trabalhar para ganhar algum dinheiro Pouco importante 2.00 0.023 13.9 38.6 19.3 
Percepção das qualidades atléticas Média 1.99 0.023 34.3 33.5 41.4 
Participar em actividades de clubes ou associações Importante 1.91 0.028 48.5 31.8 55.7 
Percepção coragem Média 1.81 0.036 39.0 32.5 45.7 
Sinto-me realizado quando me esforço realmente muito Importante 1.79 0.037 31.5 33.3 37.9 
Sinto-me realizado quando os outros não fazem bem Sem importância 1.77 0.038 20.2 35.3 25.7 
Razões p não praticar - Não tenho tempo Sim 1.77 0.039 22.2 34.8 27.9 
Regularidade com que consomes sumos de fruta Algumas vezes 1.75 0.040 52.7 31.2 59.3 
Ler Pouco importante 1.69 0.045 12.7 37.5 17.1 
Pratica de AF com os amigos Nunca 1.65 0.050 10.9 38.2 15.0 

 

A participação nas actividades físicas e desportivas parece característico dos 

alunos cujos pais tiveram uma experiência indiferente à Educação Física. No entanto, a 

experiência indiferente da mãe estava relacionada tanto com a actividade como com a 

inactividade física. Isso sugere que a actividade física dos filhos pode ser independente 

do passado das mães na disciplina de Educação Física. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  OOSS  PPAAIISS  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  PPOOSSIITTIIVVAA  ÀÀ  EEFF  

Esta classe é constituída por 167 (33.1%) alunos. 

A experiência positiva dos pais estava relacionada com a prática de actividade 

física por parte dos filhos, como se pode observar no quadro 65. Mais de metade 

(56.9%) reportou que praticava actividade física informal e 58.7% considerou esse tipo 

de prática importante. Quanto à intensidade, 32.9% respondeu que praticava 2 a 3 horas 

por semana ao ponto de ficar cansado e a transpirar. As razões para o envolvimento com 

as actividades físicas e desportivas eram, fundamentalmente, de natureza social, 

valorizando a presença dos amigos (32.3%), o gosto de conhecer novas pessoas (51.5%) 

e de fazer parte de uma equipa (43.1%). 

A maior parte dos alunos da classe referiu que passeava ou via montras nos 

momentos de lazer (77.8%). 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

220 

No que se refere às percepções, em todas as variáveis caracterizadoras da classe 

(percepção de velocidade, estatura, elegância, peso e condição física) as respostas 

demonstram que se posicionaram na média. 

As atitudes face à escola e à Educação Física eram positivas, respondendo que 

gostavam “mesmo muito” – 14.4% e 21.6%, respectivamente. 

 

Quadro 65 – Classe dos alunos que os pais tiveram uma experiência positiva à EF 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Experiência Pessoal na EF do pai Positiva 25.02 0.000 33.1 100.0 100.0 
Pratico desporto - Os meus amigos praticam esse desporto Importante 2.87 0.002 24.2 44.3 32.3 
Participar em actividades de arte e expressão Importante 2.66 0.004 32.5 41.5 40.7 
Percepção de velocidade Média 2.56 0.005 35.1 40.7 43.1 
Idade com que começou actividade actual 12 anos 2.45 0.007 3.0 66.7 6.0 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal administrativo 2.42 0.008 11.5 48.3 16.8 
Percepção da AF praticada pelos amigos Diariamente 2.40 0.008 4.8 58.3 8.4 
Atitude em relação à escola Gosto mesmo muito 2.29 0.011 9.7 49.0 14.4 
Realizar trabalho benévolo Faço 2.29 0.011 18.0 44.0 24.0 
Praticar AF não dirigido por um treinador Faço 2.11 0.017 49.9 37.7 56.9 
Percepção da estatura Média 1.86 0.031 41.8 37.9 47.9 
Pratico desporto – Gosto de conhecer outras pessoas Importante 1.86 0.032 45.4 37.6 51.5 
Pratico desporto – Gosto de fazer parte de uma equipa Importante 1.82 0.034 37.2 38.3 43.1 
Passear ou ver montras Faço 1.81 0.035 72.5 35.5 77.8 
Participar em actividades de clubes ou associações Importante 1.79 0.036 48.5 37.1 54.5 
Percepção de elegância Média 1.79 0.037 33.3 38.7 38.9 
Atitude em relação à EF Gosto mesmo muito 1.76 0.039 17.0 41.9 21.6 
Percepção do peso Média 1.75 0.040 54.1 36.6 59.9 
Praticar desporto não dirigido por um treinador Importante 1.75 0.040 52.9 36.7 58.7 
Percepção de condição física Média 1.73 0.042 32.9 38.6 38.3 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 2 a 3 horas 1.65 0.049 27.9 39.0 32.9 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  AASS  MMÃÃEESS  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  PPOOSSIITTIIVVAA  ÀÀ  EEFF  

Classe formada por 211 alunos, que corresponde a 41.8%. 

Os resultados apresentados no quadro 66 evidenciam que os alunos, filhos de 

mães que tiveram uma experiência positiva na disciplina de Educação Física, 

caracterizavam-se por serem fisicamente activos, tendo sido 37% classificados desse 

modo. Gostavam da prática desportiva pela possibilidade que oferecia de conhecerem 

outras pessoas, estavam motivados para a aprendizagem e melhoria das suas 

capacidades com esforço (48.8% e 53.6%), ou seja, estavam orientados para a tarefa 

(77.3%). Estes alunos consideravam-se competentes, posicionando-se acima da média 

(35.1%). 

Tinham a percepção que os pais (36.5%) e as mães (28.9%) praticavam 

actividade física durante todo o ano. 

No lazer, 38.9% referiu tocar um instrumento ou cantar e a esmagadora maioria 

(98.1%) respondeu ouvir música. Parece existir uma sensibilidade musical por parte 

destes alunos. 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

221 

Em relação às atitudes, a classe era ilustrada pelo sentimento que manifestaram 

face à disciplina de Educação Física, 20.9% respondeu que gostava “mesmo muito”. 

 

Quadro 66 – Classe dos alunos que as mães tiveram uma experiência positiva à EF 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal na EF da mãe Positiva 25.91 0.000 41.8 100.0 100.0 
AF desportiva num clube Ténis 2.73 0.003 4.8 70.8 8.1 
Ouvir música Faço 2.72 0.003 94.9 43.2 98.1 
Como percorre o trajecto de escola para casa Carro 2.58 0.005 15.3 55.8 20.4 
Profissão do responsável do sexo masculino Tec. e profissional 2.43 0.008 14.7 55.4 19.4 
Prática desportiva do pai 1 vez de tempo 2.29 0.011 30.7 49.7 36.5 
Sinto-me realizado quando me esforço realmente muito Muito importante 2.28 0.011 47.3 47.3 53.6 
Ir dançar à noite Pouco importante 2.23 0.013 38.6 48.2 44.6 
Ficar sozinho Faço 2.22 0.013 86.3 43.8 90.5 
Sinto-me realizado quando aprendo habilidade com esforço Muito importante 2.16 0.016 43.0 47.5 48.8 
Pratico desporto - Gosto da competição Pouco importante 2.10 0.018 22.2 50.9 27.0 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal administrativo 2.04 0.020 11.5 55.2 15.2 
Duração trajecto de escola para casa Entre 20 e 25 min. 2.04 0.020 11.5 55.2 15.2 
Prática desportiva da mãe 1 vez semana 2.00 0.023 24.2 50.0 28.9 
Sinto-me realizado quando consigo fazer melhor que outros Importante 1.99 0.024 30.5 48.7 35.6 
Regularidade que realiza AF num clube 1 vez semana 1.92 0.027 7.9 57.5 10.9 
Percepção do peso Extremo positivo 1.91 0.028 4.0 65.0 6.2 
Pratico desporto pq - Gosto de conhecer outras pessoas Muito importante 1.89 0.029 20.4 50.5 24.6 
Tocar um instrumento ou cantar Faço 1.83 0.033 34.1 47.7 38.9 
Atitude em relação à EF Gosto mesmo muito 1.81 0.035 17.0 51.2 20.9 
Profissão do responsável do sexo feminino Tec. e profissional 1.74 0.041 15.8 51.3 19.4 
Classificação da AF Suficient. activo 1.73 0.042 32.5 47.6 37.0 
Percepção das qualidades atléticas Acima da média 1.71 0.044 30.7 47.7 35.1 
Orientação dos objectivos Tarefa 1.70 0.045 73.1 44.2 77.3 
Sinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem Importante 1.68 0.047 12.5 52.4 15.6 

 

A experiência passada dos pais na disciplina de Educação Física não parece ter 

exercido influência na prática de actividade física dos filhos. No entanto, a experiência 

das mães parece ter tido um papel importante, verificando-se, através dos resultados, 

que os filhos das mães que mais gostaram da disciplina eram caracterizados por serem 

mais activos e por terem atitudes favoráveis face à escola e à Educação Física. 

11..88..33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFIILLHHOOSS  PPEELLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAFF  DDOOSS  PPAAIISS  

Da caracterização dos alunos de acordo com a classificação da actividade física 

dos pais e das mães surgiram 8 classes, 4 relativas aos pais e 4 relativas às mães. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  OOSS  PPAAIISS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  SSEEDDEENNTTÁÁRRIIOOSS  

Os 353 (69.9%) alunos com pais classificados de sedentários eram 

caracterizados por não praticarem actividades físicas e desportivas, sendo igualmente 

classificados de sedentários (18.7% da classe, 82.5% na modalidade). A grande maioria 

respondeu que não participava no Desporto Escolar (81.5% da classe, 72.5% na 

modalidade). 
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Apesar de aparecer com um valor relativamente baixo, mas com força suficiente 

para ilustrar a classe, estes alunos tinham uma atitude negativa face à prática de 

actividades físicas e desportivas (4.5%). Este valor ganha maior significado por 

corresponder a 94.1% de todos os elementos questionados que responderam essa 

modalidade, ou seja, quase todos que responderam desta forma a esta questão 

pertenciam a esta classe. 

Tinham uma percepção correcta da actividade física dos pais, referindo que estes 

nunca se exercitavam fisicamente (40.8%). No que diz respeito às mães, afirmaram 

também que eram sedentárias (45.6% da classe, 75.2% na modalidade). 

A popularidade entre os pares de ambos os sexos era algo a que não davam 

importância. 

As variáveis e modalidades que ilustram a classe encontram-se no quadro 

seguinte. 

 

Quadro 67 – Classe dos alunos que os pais foram classificados de sedentários 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF do pai Sedentário 24.56 0.000 69.9 100.0 100.0 
Prática desportiva do pai Nunca 5.41 0.000 33.5 85.2 40.8 
Classificação da AF Sedentário 2.63 0.004 15.8 82.5 18.7 
Profissão do responsável do sexo masculino Pessoal dos serviços 2.49 0.006 9.7 85.7 11.9 
Horas que normalmente acorda 6 horas 2.45 0.007 6.9 88.6 8.8 
Regularidade com que consomes batatas fritas 1 ou algumas semana 2.40 0.008 65.4 73.6 68.8 
Participação no Desporto Escolar Não 2.33 0.010 78.6 72.5 81.6 
Ser popular entre os rapazes Sem importância 2.22 0.013 17.0 80.2 19.6 
Ficar sozinho Não faço 2.19 0.014 11.5 82.8 13.6 
Prática desportiva da mãe Nunca 2.15 0.016 42.4 75.2 45.6 
Profissão do responsável do sexo masculino Operários 2.11 0.017 5.4 88.9 6.8 
Atitude em relação à prática de AFD Não gosto muito 2.11 0.017 3.4 94.1 4.5 
Pratico desporto - A minha família quer que eu participe Sem importância 2.00 0.023 19.4 78.6 21.8 
Regularidade com que consomes peixe Raramente/nunca 1.98 0.024 3.2 93.8 4.3 
Ser popular entre as raparigas Sem importância 1.90 0.029 14.7 79.7 16.7 
Pratica de AF com os amigos Normalmente 1.70 0.044 22.2 76.8 24.4 
Passar tempo com o companheiro Sem importância 1.70 0.045 2.8 92.9 3.7 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  AASS  MMÃÃEESS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  SSEEDDEENNTTÁÁRRIIOOSS  

Os 354 (70.1%) alunos com mães classificadas de sedentárias tinham uma 

percepção correcta da prática de actividade física das mães, 52.3% respondeu que estas 

nunca praticavam (Quadro 68). 

Relativamente à participação nas actividades físicas e desportivas dos alunos, os 

dados mostram que eram também sedentários. Afirmaram não praticar actividade física 

dirigida por um treinador nos momentos de lazer (44.1% da classe, 78.4% na 

modalidade), nem em clubes (58.2% da classes, 76.3% na modalidade), nem 

informalmente (21.2% da classe, 78.1% na modalidade) e não estavam envolvidos nas 
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actividades do Desporto Escolar (81.1% da classe, 72.3% na modalidade). Como seria 

de esperar, responderam às questões sobre os motivos para não praticarem actividade 

física, sendo eles a falta de jeito/habilidade (11% da classe, 83% na modalidade), de 

tempo (24.3% da classe, 76.8% na modalidade) e a existência de outras coisas mais 

interessantes (14.7% da classe, 82.5% na modalidade). Contudo, apesar de serem 

inactivos, apresentando algumas justificações, 45.5% considerava que era importante 

“praticar desporto dirigido por um treinador”. 

As pessoas que mais influenciaram para a prática de actividades físicas e 

desportivas foram os amigos (13% da classe, 82.1% na modalidade). Essa resposta dada 

por 13% dos elementos da classe foi corroborada ao verificar-se que 16.1% referiu que 

os amigos praticavam actividade física quase todos os dias e que a vontade da família 

não era importante para que praticassem (21.5% da classe, 77.6% na modalidade). Isso 

sugere que as famílias dos alunos cujas mães foram classificadas de sedentárias não 

incentivavam para que estes praticassem actividade física. 

 

Quadro 68 – Classe dos alunos que as mães foram classificadas de sedentárias 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF Sedentária 24.52 0.000 70.1 100.0 100.0 
Prática desportiva da mãe Nunca 7.00 0.000 42.4 86.5 52.3 
Regularidade com que consomes doces 1 vez dia 3.26 0.001 22.6 82.5 26.6 
Praticar AF dirigido por um treinador Não faço 3.22 0.001 39.4 78.4 44.1 
Regularidade que realiza AF num clube Nunca 3.16 0.001 53.5 76.3 58.2 
Atitude em relação à EF Não gosto muito 2.80 0.003 10.5 86.8 13.0 
Prática desportiva do pai Nunca 2.72 0.003 33.5 78.1 37.3 
Praticar desporto dirigido por um treinador Importante 2.50 0.006 41.8 76.3 45.5 
Participar em actividades de clubes ou associações Sem importância 2.41 0.008 5.9 90.0 7.6 
Ler Pouco importante 2.31 0.010 12.7 82.8 15.0 
Razões para  não praticar - Há coisas mais interessantes Sim 2.23 0.013 12.5 82.5 14.7 
Intensidade moderada a vigorosa Aprox. 1/2 hora 2.11 0.017 8.9 84.4 10.7 
Ajudar na lida da casa Importante 2.09 0.018 59.0 73.8 62.2 
Praticar desporto não dirigido por um treinador Sem importância 2.07 0.019 4.4 90.9 5.7 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Amigos 1.99 0.023 11.1 82.1 13.0 
Ouvir música Importante 1.93 0.027 45.9 74.6 48.9 
Ler Não faço 1.93 0.027 14.1 80.3 16.1 
Participação no Desporto Escolar Não 1.92 0.027 78.6 72.3 81.1 
Razões para  não praticar - Não tenho jeito Sim 1.92 0.028 9.3 83.0 11.0 
Profissão do responsável do sexo feminino Quadros superiores 1.83 0.034 3.0 93.3 4.0 
Reg que realiza AFD sem ser em clube Nunca 1.81 0.035 19.0 78.1 21.2 
Percepção da AF praticada pelos amigos Quase todos dias 1.71 0.044 14.3 79.2 16.1 
Pratico desporto - A minha família quer que eu participe Sem importância 1.69 0.045 19.4 77.6 21.5 
Horas que normalmente vai para a cama Meia-noite 1.69 0.045 19.4 77.6 21.5 
Ver TV Importante 1.68 0.046 49.1 73.8 51.7 
Razões p não praticar - Não tenho tempo Sim 1.65 0.049 22.2 76.8 24.3 
Participar em actividades de arte e expressão Sem importância 1.65 0.050 14.9 78.7 16.7 

 

Destas duas classes foi possível observar que os alunos tinham uma percepção 

correcta da prática de actividade física dos pais e das mães. Os pais inactivos estavam 

associados às mães inactivas e vice-versa. Os filhos pareciam ser influenciados pelo 
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comportamento dos pais e mães, verificando-se que existiam semelhanças entre a 

classificação da actividade física dos pais e mães e a prática dos filhos. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  OOSS  PPAAIISS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  PPOOUUCCOO  AACCTTIIVVOOSS  

A classe é constituída por 98 (19.4%) alunos. 

Os alunos desta classe responderam que os pais praticavam actividade física pelo 

menos uma vez por semana (Quadro 69). Essa resposta, infelizmente, não permite saber 

exactamente o número de vezes que os pais praticavam, tinha apenas o objectivo de 

conhecer a percepção dos alunos sobre a actividade dos pais. Não obstante, os pais ao 

serem classificados de “pouco activos” significa que praticavam alguma actividade 

física, ainda que não fosse o mínimo recomendável. Isso demonstra que os filhos tinham 

percepção de que os pais praticavam actividade física. 

No que concerne à actividade física dos alunos, a classe caracteriza-se por 

praticarem informalmente (58.2%), durante uma vez por semana (30.6%). Verificando-

se a semelhança entre os níveis de prática dos pais e dos filhos, foi interessante observar 

que a pessoa que mais influenciou a actividade física dos filhos foram os pais (38.8%). 

Isso sugere que os comportamentos dos filhos podem ser influenciados pelos 

comportamentos dos pais. 

Os motivos referidos para a prática de actividade física foram o gosto pela 

competição (40.8%), a possibilidade que as actividades físicas e desportivas ofereciam 

para a expressão individual (52%), o prazer em pertencer a uma equipa (45.9%) e a 

presença dos amigos (7.1%). 

A motivação para a prática de actividade física da maioria dos alunos estava 

centrada na tarefa (80.6%). Contudo, 39.8% considerou importante fazer melhor do que 

os outros e 23.5% respondeu “muito importante” marcar mais golos ou pontos. Essa 

ambiguidade permite verificar que apesar da classe ser ilustrada por terem uma 

orientação para a tarefa, haviam ainda alguns elementos que valorizavam a realização 

pessoal. 
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Quadro 69 – Classe dos alunos que os pais foram classificados de pouco activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF Pouco activo 21.96 0.000 19.4 100.0 100.0 
Prática desportiva do pai 1 vez semana 5.31 0.000 28.9 34.9 52.0 
Pratico desporto - Gosto da competição Importante 2.41 0.008 30.1 26.3 40.8 
Profissão do responsável do sexo masculino P. administrativo 2.12 0.017 11.5 31.0 18.4 
Percepção de agilidade Média 2.09 0.018 36.2 24.6 45.9 
Sinto-me realizado quando consigo fazer melhor que os outros Importante 2.08 0.019 30.5 25.3 39.8 
Sinto-me realizado quando me esforço realmente muito Muito importante 2.05 0.020 47.3 23.4 57.1 
Pratica de AF com os amigos Muitas vezes 1.99 0.023 18.8 27.4 26.5 
Pratica desporto - Dá-me a possibilidade de me exprimir Importante 1.95 0.026 42.8 23.6 52.0 
A pessoa que mais influenciou para a prática de AF Pais 1.89 0.029 30.3 24.8 38.8 
Pratico desporto - Gosto de fazer parte de uma equipa Importante 1.85 0.032 37.2 23.9 45.9 
Ler Faço 1.81 0.035 83.4 20.9 89.8 
Regularidade que realiza AFD sem ser em clube 1 vez por semana 1.79 0.037 23.2 25.6 30.6 
Orientação dos objectivos Tarefa 1.78 0.038 73.1 21.4 80.6 
Sinto-me realizado quando marco mais golos, pontos Muito importante 1.77 0.038 16.8 27.1 23.5 
Ser popular entre as raparigas Muito importante 1.75 0.040 12.5 28.6 18.4 
Pratico desporto - Os meus amigos praticam esse desporto Muito importante 1.74 0.041 3.6 38.9 7.1 
Praticar AF não dirigido por um treinador Faço 1.71 0.044 49.9 22.6 58.2 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  AASS  MMÃÃEESS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  PPOOUUCCOO  AACCTTIIVVAASS  

Nesta classe, composta por 113 (22.4%) alunos, podemos também verificar que 

os filhos tinham percepção de que as mães praticavam actividade física ao longo do ano, 

pelo menos uma vez por semana, ainda que não tivessem quantificado exactamente a 

frequência e duração (Quadro 70). 

Estes alunos atribuíram importância à prática de actividades físicas e desportivas 

em ambos os contextos, formal (57.5%) e informal (61.1%). Todavia, a caracterizar a 

classe apareceu apenas a prática formal, sob a orientação de um treinador (65.5%). A 

Natação foi a modalidade ilustrativa, sendo praticada por 24.8% dos alunos. 

Referiram que era muito importante praticar desporto por ser benéfico para eles 

próprios (56.6%) e não atribuíram qualquer importância aos objectivos de natureza 

profissional (38.1%) ou materialista (29.2%). 

Os objectivos da participação, da grande maioria dos alunos, estavam orientados 

para a tarefa (79.7%). Esta orientação é suportada pela existência de vários itens da 

questão, para averiguar a motivação, em que os alunos atribuíram pouca ou nenhuma 

importância ao desleixo dos outros (22.1%), ao facto de marcarem mais golos ou pontos 

(30.1%) e fazerem melhor que os outros (41.6%). 

De referir ainda que uma grande percentagem (60.2%) respondeu que era muito 

importante fazer os trabalhos de casa. Isso demonstra que para estes alunos a prática de 

actividade física, considerada também importante, não concorria com as obrigações 

académicas. 
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Quadro 70 – Classe dos alunos que as mães foram classificadas de pouco activas 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF da mãe Pouco activa 22.85 0.000 22.4 100.0 100.0 
Prática desportiva da mãe 1 vez semana 4.15 0.000 24.2 36.9 39.8 
Percepção coragem Extremo positivo 2.96 0.002 10.3 40.4 18.6 
AF desportiva num clube Natação 2.64 0.004 16.0 34.6 24.8 
Sinto-me realizado quando os outros de desleixam e eu não Sem importância 2.40 0.008 14.5 34.3 22.1 
Praticar desporto dirigido por um treinador Muito importante 2.31 0.010 47.5 27.1 57.5 
Pratico desporto - Desejo realizar carreira desportiva Pouco importante 2.28 0.011 28.9 29.5 38.1 
Pratico desporto - Posso ganhar dinheiro Sem importância 2.25 0.012 21.0 31.1 29.2 
Pratico desporto - Quero fazer algo bom para mim Muito importante 2.19 0.014 47.1 26.9 56.6 
Percepção do peso Extremo positivo 2.08 0.019 4.0 45.0 8.0 
Pratico desporto - Torna-me fisicamente atraente Sem importância 2.06 0.020 8.7 36.4 14.2 
Participar em actividades de clubes ou associações Muito importante 1.94 0.026 9.7 34.7 15.0 
Regularidade com que consomes bolos Raramente/nunca 1.89 0.030 23.0 29.3 30.1 
Trabalhar para ganhar algum dinheiro Faço 1.89 0.030 11.3 33.3 16.8 
Praticar desporto não dirigido por um treinador Importante 1.88 0.030 52.9 25.8 61.1 
Sinto-me realizado - Quando aprendo algo engraçado Pouco importante 1.81 0.035 20.0 29.7 26.6 
Praticar AF dirigido por um treinador Faço 1.77 0.038 57.8 25.3 65.5 
Sinto-me realizado quando marco mais golos, pontos Pouco importante 1.77 0.039 23.4 28.8 30.1 
Fazer os trabalhos de casa Muito Importante 1.76 0.039 52.5 25.7 60.2 
Regularidade que realiza AF num clube 1 vez semana 1.75 0.040 7.9 35.0 12.4 
Ajudar na lida da casa Sem importância 1.75 0.040 3.8 42.1 7.1 
Sinto-me realizado quando consigo fazer melhor q os outros Pouco importante 1.74 0.041 34.3 27.2 41.6 
Orientação dos objectivos Tarefa 1.69 0.045 73.1 24.4 79.7 
Passar tempo com o companheiro Muito importante 1.69 0.046 50.1 25.7 57.5 

 

Os alunos, cujos pais e mães foram classificados de pouco activos, tinham 

percepção da actividade física praticada por estes. À semelhança dos pais e das mães, 

eram também praticantes, sendo caracterizados por fazerem-no uma vez por semana. Os 

filhos dos pais pouco activos praticavam informalmente e os filhos das mães em 

contexto formal. A prática em contexto formal muitas vezes implica o condicionamento 

do horário dos pais ou mães, nomeadamente no transporte dos filhos para os locais de 

prática e os momentos de espera, podendo isso indicar uma clara conivência entre os 

pais e os filhos. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  OOSS  PPAAIISS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  SSUUFFIICCIIEENNTTEEMMEENNTTEE  AACCTTIIVVOOSS  

Os alunos desta classe, constituída por 31 (6.1%) filhos, tinham noção de que os 

pais praticavam actividade física regularmente, pelo menos uma vez por semana, ao 

longo de todo o ano (Quadro 71). Mais uma vez importa referir que o instrumento não 

permitiu aferir a percepção que os alunos tinham do número de vezes que os pais 

praticavam actividade física, ficando apenas o registo de que sabiam que os pais eram 

praticantes. 

Eram caracterizados por praticarem actividade física num clube (22.6%), 

participarem no Desporto Escolar (35.5%) e passearem habitualmente (35.5%). No 

passado, até aos 14 anos de idade, participaram em actividades competitivas (19.4%). 
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Embora não se conseguisse identificar quais os motivos que contribuíram para a 

participação, foi possível verificar que a família teve um papel de menor importância 

para mais de metade (51.6%) destes alunos. 

Os pais eram especialistas (51.6%), indicando isso que possuíam uma formação 

superior. Tocavam um instrumento ou cantavam (51.6%) e pelo menos uma vez por dia 

consumiam refrigerantes (35.5%) e leite (71%). Este é um dado curioso porque, 

normalmente, o primeiro produto é considerado prejudicial para a saúde e o segundo 

benéfico. 

 

Quadro 71 – Classe dos alunos que os pais foram classificados de suficientemente activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF do pai Suficientemente activo 99.99 0.000 6.1 100.0 100.0 
Prática desportiva do pai 1 vez semana 2.57 0.005 28.9 11.0 51.6 
AF desportiva num clube Outra actividade 2.55 0.005 7.5 18.4 22.6 
Regularidade com que consomes refrigerantes 1 vez por dia 2.33 0.010 17.4 12.5 35.5 
Ler Sem importância 2.15 0.016 3.4 23.5 12.9 
Idade com que terminou AF no passado 14 anos 2.01 0.022 7.5 15.8 19.4 
Actividade que pratica habitualmente Passear 1.97 0.024 19.6 11.1 35.5 
Profissão do responsável do sexo masculino Especialistas 1.95 0.026 33.7 9.4 51.6 
Participação no Desporto Escolar Sim 1.94 0.026 19.8 11.0 35.5 
Tocar um instrumento ou cantar Faço 1.90 0.029 34.1 9.3 51.6 
Onde tomas o pequeno-almoço Em casa 1.81 0.036 90.1 6.8 100.0 
Pratico desporto - A minha família quer que eu participe Pouco importante 1.77 0.038 35.1 9.0 51.6 
Regularidade com que consomes leite Mais de 1 vez dia 1.76 0.039 54.3 8.0 71.0 
Percepção de agilidade Acima da média 1.68 0.046 38.8 8.7 54.8 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  AASS  MMÃÃEESS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  SSUUFFIICCIIEENNTTEEMMEENNTTEE  AACCTTIIVVAASS  

Esta classe, formada por 31 (6.1%) alunos, foi primeiramente ilustrada pela 

resposta dos filhos sobre a participação desportiva das mães, respondendo a esmagadora 

maioria que estas eram praticantes regulares ao longo de todo o ano, pelo menos uma 

vez por semana (74.2%). A esta variável segue-se outra similar, observando-se que 

64.5% afirmou que os pais praticavam desporto (Quadro 72). A partir destes dados 

verifica-se que os filhos tinham correcta percepção da participação desportiva das mães 

e que havia uma relação entre mães e pais activos. 

Os filhos eram também fisicamente activos, participando em actividades formais 

(77.4%) e no Desporto Escolar (35.5%). As actividades físicas praticadas que surgiram 

para caracterizar a classe foram “andar de bicicleta” (35.5%) e o Voleibol no contexto 

do Desporto Escolar (25.8%). Para além destas variáveis ilustrativas, por si já 

suficientes para afirmarmos que se tratavam de alunos fisicamente activos, 48.4% foi 

efectivamente classificado de suficientemente activo, à semelhança das mães. Este dado 

reforça a ideia de que a prática desportiva das mães pode influenciar a prática dos filhos. 
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Os motivos considerados importantes ou muito importantes que contribuíram 

para a participação nas actividades físicas e desportivas foram o relaxamento, a diversão 

e o gosto por pertencer a uma equipa. Face à escola tinham uma atitude favorável e 

estavam muito satisfeitos com a aparência. 

A idade e o ano de escolaridade foram também variáveis caracterizadoras, 

apresentando congruência entre si. A classe é constituída por 38.7% de alunos do 8º ano 

e 35.5% tinha 13 ou 14 anos.  

 

Quadro 72 – Classe dos alunos que as mães foram classificadas de suficientemente activas 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF da mãe Suficientemente activa 99.99 0.000 6.14 100.00 100.00 
Prática desportiva da mãe 1 vez semana 5.92 0.000 24.16 18.85 74.19 
Prática desportiva do pai 1 vez semana 4.08 0.000 28.91 13.70 64.52 
Actividade que pratica habitualmente Andar de bicicleta 2.79 0.003 14.85 14.67 35.48 
Actividade que prática no Desporto Escolar Voleibol 2.65 0.004 9.11 17.39 25.81 
Ano de Escolaridade 8ºano 2.41 0.008 19.41 12.24 38.71 
Pratico desporto - Isso relaxa-me Muito importante 2.33 0.010 30.69 10.32 51.61 
Pratico desporto - Divirto-me praticando uma actividade Muito importante 2.23 0.013 43.56 9.09 64.52 
Praticar AF dirigido por um treinador Faço 2.14 0.016 57.82 8.22 77.42 
Ano de Nascimento 1992 2.10 0.018 18.81 11.58 35.48 
Sinto-me realizado - Quando sou o melhor Sem importância 2.07 0.019 11.68 13.56 25.81 
Regularidade com que consomes café Raramente/nunca 2.05 0.020 69.90 7.65 87.10 
Idade com que começou actividade no passado 8 anos 1.99 0.024 3.76 21.05 12.90 
Participação no Desporto Escolar Sim 1.94 0.026 19.80 11.00 35.48 
Sinto-me realizado - Quando aprendo algo engraçado Pouco importante 1.91 0.028 20.00 10.89 35.48 
Pratico desporto - Gosto de fazer parte de uma equipa Importante 1.88 0.030 37.23 9.04 54.84 
Atitude em relação à escola Gosto bastante 1.85 0.032 60.40 7.87 77.42 
Pratico desporto - Os meus amigos praticam esse desporto Sem importância 1.77 0.038 18.22 10.87 32.26 
Duração trajecto de casa para escola Menos de 5 minutos 1.75 0.040 10.89 12.73 22.58 
Satisfação com a aparência Extremo positivo 1.75 0.040 23.76 10.00 38.71 
Classificação da AF Suficientemente activo 1.72 0.042 32.48 9.15 48.39 
Passar tempo com o companheiro Sem importância 1.66 0.048 2.77 21.43 9.68 

 

Os filhos dos pais e das mães classificados de suficientemente activos tinham 

percepção de que os pais e as mães eram efectivamente praticantes regulares de 

actividades físicas e desportivas. Estes alunos eram também praticantes regulares em 

contexto formal, num clube ou colectividade, e no Desporto Escolar. Estes dados 

sugerem que a actividade física dos pais e das mães está associada a actividade física 

dos filhos. 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  OOSS  PPAAIISS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  MMUUIITTOO  AACCTTIIVVOOSS  

Classe constituída por 23 (4.6%) alunos. As variáveis e modalidades 

caracterizadoras da classe encontram-se no quadro 73. 

Estes alunos responderem que os pais praticavam actividade física ao longo do 

ano. Mais uma vez fica evidente que os filhos tinham noção da prática desportiva dos 

pais. Em relação às mães, não tinham conhecimento do que estas faziam (17.4%). Isso 
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sugere que a actividade física desses pais não estava associado à actividade física das 

mães, caso contrário esperava-se que fossem capazes de identificar. 

Nenhuma variável ilustrativa da classe permite verificar se os filhos eram 

fisicamente activos. Ao responderem que era muito importante aprender uma habilidade 

nova (56.5%) e que não tinha importância fazer melhor do que os outros (21.7%) e ser o 

melhor (26.1%), indica que estavam orientados para a tarefa. Contudo, apesar da 

presença dessas variáveis na caracterização da classe, ainda assim não poderemos 

afirmar peremptoriamente que filhos de pais fisicamente muito activos eram igualmente 

activos. 

 

Quadro 73 – Classe dos alunos que os pais foram classificados de muito activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Classificação da AF dos pais Muito activo 13.24 0.000 4.55 100.00 100.00 
Prática desportiva do pai 1 vez semana 3.07 0.001 28.91 9.59 60.87 
Atitude em relação à escola Gosto mesmo muito 2.12 0.017 9.70 12.24 26.09 
Pratico desporto porque - É apaixonante Sem importância 2.08 0.019 4.75 16.67 17.39 
Prática desportiva da mãe Não sei 2.08 0.019 4.75 16.67 17.39 
Percepção coragem Média 1.96 0.025 39.01 7.11 60.87 
Sinto-me realizado quando aprendo  habilidade nova Muito importante 1.93 0.027 35.25 7.30 56.52 
Sinto-me realizado quando consigo fazer melhor que os outros Sem importância 1.82 0.034 8.32 11.90 21.74 
Profissão do responsável do sexo masculino Tec. e profissional 1.78 0.038 14.65 9.46 30.43 
Sinto-me realizado quando sou o melhor Sem importância 1.74 0.041 11.68 10.17 26.09 
Pratico desporto - Os meus amigos praticam esse desporto Sem importância 1.74 0.041 18.22 8.70 34.78 
Pratico desporto porque - Torna-me fisicamente atraente Sem importância 1.74 0.041 8.71 11.36 21.74 
Pratico desporto porque - Gosto da competição Pouco importante 1.68 0.046 22.18 8.04 39.13 

 

CCLLAASSSSEE  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  QQUUEE  AASS  MMÃÃEESS  FFOORRAAMM  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  MMUUIITTOO  AACCTTIIVVAASS  

Esta é a mais pequena das classes, formada somente por 7 (1.4%) alunos. No 

quadro 74 encontram-se as variáveis e modalidades que ilustram a classe. 

Estes alunos referiram que raramente ou nunca consumiam batatas fritas (71.4%) 

e doces (42.9%), e bebiam leite mais de uma vez por dia (100%). Aparentemente havia 

um cuidado com a alimentação, ao considerarmos a frequência com que ingeriam esses 

alimentos. 

A prática de dança (28.6%) ilustrava a classe. Para além desta actividade mais 

nenhuma surgiu e nem qualquer outra variável sobre os níveis de prática de actividade 

física. Contudo, mais de metade afirmou que era muito importante praticar actividade 

física informal (57.1%). Estes dados são aparentemente contraditórios, uma vez que a 

dança era praticada em clubes e atribuíram muita importância à prática num contexto 

diferente – sem a orientação de um treinador. Os motivos a que atribuíram importância 

para praticarem actividade física foram a diversão (85.7%) e o prazer em conhecer 

novas pessoas (57.1%). 
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Os pais da maior parte dos alunos (71.4%) eram, assim como as mães, 

praticantes regulares ao longo do ano. Isso sugere que a prática das mães estava 

associada a prática dos pais. 

Todos os elementos da classe responderam que não passavam tempo com o 

companheiro e os pais da maioria (71.4%) eram especialistas, ou seja, exerciam uma 

profissão intelectual para a qual é, normalmente, necessária uma formação superior. 

 

Quadro 74 – Classe dos alunos que as mães foram classificadas de muito activas 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Prática desportiva da mãe 1 vez semana 3.09 0.001 24.2 4.9 85.7 
Regularidade com que consomes batatas fritas Raramente/nunca 2.31 0.011 24.2 4.1 71.4 
Regularidade com que consomes leite Mais de 1 vez dia 2.22 0.013 54.3 2.6 100.0 
Passar tempo com o companheiro Não faço 2.08 0.019 56.8 2.4 100.0 
AF desportiva num clube Dança 2.05 0.020 3.4 11.8 28.6 
Percepção das qualidades atléticas Abaixo da média 1.99 0.023 18.2 4.4 57.1 
Prática desportiva do pai 1 vez semana 1.98 0.024 28.9 3.4 71.4 
Regularidade com que consomes doces Raramente/nunca 1.93 0.027 10.3 5.8 42.9 
Pratico desporto porque - Divirto-me  Muito importante 1.89 0.029 43.6 2.7 85.7 
Praticar desporto não dirigido por um treinador Muito importante 1.88 0.030 19.6 4.0 57.1 
Duração trajecto de casa para escola Menos de 5 minutos 1.86 0.031 10.9 5.5 42.9 
Pratico desporto porque - Gosto de conhecer outras pessoas Muito importante 1.82 0.035 20.4 3.9 57.1 
Pratico desporto porque - É apaixonante Sem importância 1.76 0.039 4.8 8.3 28.6 
Assistir a acontecimentos desportivos Pouco importante 1.73 0.042 32.9 3.0 71.4 
Profissão do responsável do sexo masculino Especialistas 1.68 0.046 33.7 2.9 71.4 

 

Mais uma vez se verificou que os filhos tinham noção da actividade física 

praticada pelos pais. Ainda que o instrumento não permitisse quantificar, o que importa 

salientar é que conheciam os hábitos desportivos dos pais e das mães. Os filhos dos pais 

muito activos não eram caracterizados por praticarem actividade física, embora 

tivessem aparecido algumas variáveis que poderiam denotar que existia um certo 

envolvimento. Em relação às mães, apenas a dança surgiu na caracterização da classe, 

no que se refere à prática de actividade física. Na verdade, estes dados constituem uma 

surpresa, pois esperávamos verificar semelhança entre os pais, mães e os filhos, tal 

como se constatou nas classes dos pais e das mães suficientemente activos. 

22..  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AAOOSS  PPAAIISS  

Nesta fase serão apresentados os resultados relativos à totalidade dos pais, sem 

haver uma distinção entre os sexos ou relação biológica com os alunos. Os termos pai e 

mãe serão utilizados indiscriminadamente, passando a designar os responsáveis pelos 

alunos, a quem cabe a responsabilidade de educar. 
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Relativamente às actividades de lazer e tarefas domésticas, de uma lista de 20 as 

referidas como sendo as mais praticadas foram ouvir música, ver televisão, passar 

tempo com o companheiro, ler e realizar a lida da casa (Quadro 75). Destas, ver 

televisão e ler destacaram-se das restantes por serem, de acordo com as respostas, quase 

praticadas pela maioria dos respondentes. Por outro lado, jogar as cartas, sair à noite 

para dançar, ir ao cinema, realizar trabalho benévolo e participar em actividades 

associativas eram as menos praticadas. Analisando a natureza das actividades mais 

praticadas, com a excepção da lida da casa que não tem um carácter de lazer, os pais 

privilegiaram as actividades sedentárias. Apesar de não figurar da lista das mais e 

menos praticadas, a actividade física teve uma presença discreta, independentemente da 

formalidade da sua prática. 

 

Quadro 75 – Actividades de lazer e tarefas domésticas praticadas pelos pais 

Actividades de lazer/tarefas Todos os dias (%) Quase todos os dias (%) Total (%) 

Ouvir música 41.8 22.7 64.4 
Ver TV 57.1 25.3 82.3 
Passar tempo com o companheiro 15.2 22.1 37.3 
Ler 39.4 32.0 71.3 
Lida da casa 39.8 18.0 57.8 
Jogar às cartas 0.7 1.6 2.3 
Sair para dançar à noite 0.0 0.4 0.4 
Ir ao cinema/concerto/teatro 0.2 0.6 0.8 
Trabalho benévolo 0.7 0.9 1.6 
Actividades associativas 0.8 1.9 2.7 
Actividade física formal 0.8 7.2 8.0 
Actividade física informal 2.7 9.6 12.2 

 

Para avaliar mais especificamente a participação nas actividades físicas e 

desportivas semanalmente, foi questionada a actividade praticada, a frequência e 

duração das sessões. 

No que se refere às actividades ou modalidades frequentemente praticadas, a 

caminhada foi aquela que mais respostas recolheu, sendo uma actividade comum a 

45.1% dos pais (Quadro 76). Depois desta, mas com valores muito inferiores, surgiram 

a jardinagem (14.6%) e andar de bicicleta (13.81). Este dado é congruente com as 

respostas anteriormente apresentadas, em que as actividades físicas informais eram 

praticadas todos ou quase todos os dias por 12.2% dos pais. 

As modalidades desportivas colectivas, com a excepção do futebol, foram as 

menos praticadas. O valor relativo aos praticantes de Futebol (6,5%) deve-se 

fundamentalmente aos pais, havendo apenas uma mãe que referiu esta modalidade. 
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Estes dados sugerem que os pais tinham preferência pelas actividades 

individuais de carácter informal, podendo, assim, escolher livremente o local e hora de 

prática, sem estarem condicionados pela vontade de outrem. 

 

Quadro 76 – Actividades físicas e desportivas praticadas pelos pais 

Actividades Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
Andar de bicicleta 124 13.8 
Dançar 42 4.7 
Pescar 11 1.2 
Jardinagem 131 14.6 
Futebol 58 6.5 
Basquetebol 4 0.5 
Andebol 4 0.5 
Voleibol 6 0.7 
Golfe 5 0.6 
Montanhismo escalada 5 0.6 
Aeróbica/step 80 8.9 
Musculação/cardiofitness 73 8.1 
Artes marciais 4 0,5 
Jogos de raquetes 33 3.7 
Natação 87 9.7 
Hidroginástica 51 5.7 
Correr 81 9.0 
Caminhar 405 45.1 
Canoagem 8 0.9 
Outra 31 3.5 

 

Para além do interesse em conhecer as actividades praticadas, importava saber a 

frequência do envolvimento. Relativamente às caminhadas, 17.5% referiu que 

caminhava uma ou duas vezes por semana, 7.2% três a quatro vezes e 15.9% cinco 

vezes ou mais. A segunda actividade mais mencionada foi a jardinagem, sendo 

fundamentalmente praticada entre uma a duas vezes (11.2%), restando apenas 2.6% que 

afirmou jardinar mais de 3 vezes por semana. A maior parte dos que referiram andar de 

bicicleta fazia-o uma vez por semana (11.8%), havendo somente 1.3% a fazê-lo três 

vezes ou mais. Estas foram as únicas actividades com mais de 10% de praticantes 

(Quadro 77). 

Os jogos desportivos colectivos, muito populares na nossa sociedade, não foram 

além de uma frequência superior a duas vezes por semana, havendo apenas a excepção 

de dois pais praticantes de Andebol que referiram jogar 3 vezes. Este dado será 

merecedor de atenção posteriormente, pois é claramente visível que as actividades 

praticadas pelos pais diferem das praticadas pelos filhos. 

Na generalidade observou-se uma tendência para quase todas as actividades, 

quanto maior a frequência semanal menor o número de praticantes. 

 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

233 

Quadro 77 – Frequência das actividades física e desportivas praticadas pelos pais 

Frequência semanal (%) Actividades 
1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes Diariamente 

Andar de bicicleta 9.7 2.1 1.1  0.1  0.1 
Dançar 2.7 0.9 0.5 0.2 0.2  0.1 
Pescar 0.8 0.2      
Jardinagem 7.7 3.6 1.2  0.6 0.1 0.7 
Futebol 5.4 0.8      
Basquetebol 0.3       
Andebol 0.2  0.2     
Voleibol 0.3 0.2      
Golfe  0.2 0.1  0.1   
Montanhismo, escalada 0.3       
Aeróbica/step 1.6 4.1 1.9 0.6 0.6   
Musculação/cardiofitness 2.7 2.3 1.5 0.6 0.5  0.2 
Artes marciais  0.1 0.1 0.1    
Jogos de raquetes 2.2 0.6 0.5     
Natação 4.7 3.7 0.7 0.1 0.2   
Hidroginástica 1.6 3.1 0.5  0.1   
Correr 3.7 1.8 1.3 0.6 0.5   
Caminhar 10.4 7.1 5.0 2.2 6.9 2.23 6.8 
Canoagem 0.3 0.1      
Outra 1.5 0.8 0.3  0.2  0.1 

 

Entre os praticantes regulares apenas 1.8%, que equivale a 16 pais, estava 

envolvido em actividades competitivas. 

De acordo com a classificação da prática de actividade física, 66.3% dos pais 

foram considerados sedentários, 23.5% pouco activos, 6.9% suficientemente activos e 

3.3% muito activos. Foi claramente visível uma relação inversamente proporcional 

entre o número de pais e o nível de actividade física. Procedemos à comparação entre 

esses resultados e os provenientes da questão em que aos pais foi pedido que se 

classificassem relativamente à prática de actividade física. Classificaram-se como 

sedentários 14%, pouco activos 37.1%, suficientemente activos 28.6% e muito activos 

17.4%. Como se pode constatar na figura 4, existe uma discrepância entre os valores da 

classificação e da percepção da actividade física praticada. 

 
 

Figura 4 – Comparação da classificação e auto-classificação da actividade física dos pais 
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Concernente aos motivos que alegadamente impossibilitavam a prática de 

actividades físicas e desportivas regularmente, a falta de tempo evidenciou-se dos 

restantes por ter sido referido por mais de metade dos não praticantes (51.2%). Os 

outros motivos apresentados foram o elevado preço das actividades (17.6%), a vontade 

de fazer outra coisa durante os momentos de lazer (17.3%), o facto de não se 

considerarem desportistas (14.8%), a falta de infra-estruturas próximas do local de 

residência (11.8%), falta de energias suficientes para a prática de exercícios físicos 

(8.4%), não ter um bom estado de saúde (7.7%), idade (2.2%), receio de contrair uma 

lesão (1.8%) e a vergonha (0.8%). Entre todos estes motivos foi ainda interessante 

verificar que 14 pais responderam que não precisam de praticar mais e nenhum 

considerou o exercício físico uma perda de tempo. 

Sobre o que os pais pensavam da prática regular de actividades físicas e 

desportivas, a maioria respondeu que contribuía para manter um bom estado de saúde 

(74.1%). A segunda resposta mais cotada, mas com menos de metade do valor da 

primeira, foi “ajuda a aliviar a tensão, relaxa” (35.9%). Seguiu-se a importância para a 

manutenção da boa forma física, a possibilidade para sociabilizar com outras pessoas, a 

melhoria da concentração no trabalho e a diversão, excitação e aventura (Quadro 78). 

Para além destes factores, os dois que restaram não foram muito considerados, não 

chegando a receber 5% de respostas, sendo eles, “ajuda a perder peso” e o estímulo 

provocado pela competição. Quatro pais não tinham opinião sobre este assunto. 

 

Quadro 78 – O que os pais pensam da prática regular de actividades físicas e desportivas 

 Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
Ajuda a aliviar a tensão, relaxa 322 35.9 
Contribui para manter um bom estado de saúde 665 74.1 
É muito importante para sociabilizar com outras pessoas 139 15.5 
Ajuda a perder peso 40 4.5 
Proporciona momentos de diversão, aventura, excitação 117 13.0 
É importante para estar em forma fisicamente 282 31.4 
A competição é estimulante 36 4.0 
Ajudar a trabalhar melhor, a estar mais concentrado 128 14.3 
Não tenho opinião sobre isso 4 0.5 

 

No que diz respeito à Educação Física, 81.4% teve a disciplina ao longo do 

percurso escolar. Para 41.9% a experiência foi positiva, considerando-a boa ou muito 

boa. Quase 30% considerou que foi indiferente e para 10.3% foi negativa (Quadro 79). 
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Quadro 79 – Experiência passada dos pais na disciplina de Educação Física 

Experiência na EF Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
Muito má 17 1.9 
Má 75 8.4 
Nem má nem boa 262 29.2 
Boa 321 35.7 
Muito boa 56 6.2 
Não respondeu 167 18.6 
Total 898 100.0 

 

O principal factor que contribuiu para a qualidade da experiência foi a 

competência do professor, recebendo a resposta de 60.1% dos pais. Os restantes factores 

não diferiram muito, tendo valores muito próximos entre si – benefícios colhidos 

(53,6%), convívio (52,3%), condições infraestruturais (53,6%), conteúdos leccionados 

(53,1%), organização da escola/Educação Física (52,3%) e características das aulas 

(56,9%). Como se pode verificar, a diferença entre os factores é reduzida, dificultando a 

avaliação da predominância de algum em particular. 

Um outro aspecto indagado foi a opinião em relação à Educação Física no 

currículo escolar do educando. De acordo com os resultados, uma expressiva 

percentagem respondeu que a disciplina deveria ser obrigatória e com avaliação 

(51.6%). Contudo, não deixa de ser também expressivo o número que corresponde aos 

pais que responderam que deveria existir no currículo, com carácter obrigatório, mas 

sem avaliação (40.5%). As opiniões que apontaram para que a disciplina fosse opcional 

ou simplesmente que não deveria existir foram minoritárias, 4.9% e 0.7%, 

respectivamente. 

Sobre as finalidades da Educação Física destaca-se um número elevado de pais 

que respondeu que servia para promover estilos de vida activos e saudáveis. Em 

segundo plano surgiu a finalidade relacionada com a aprendizagem e aperfeiçoamento 

das técnicas desportivas (14.6%). As restantes finalidades, relacionadas com a 

libertação das energias, aprendizagem de uma boa conduta moral e a descontracção e 

divertimento, obtiveram respostas da parte de um número reduzido de pais, não 

chegando aos 5% (Quadro 80). 
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Quadro 80 – Finalidades da Educação Física de acordo com os pais 

Finalidades da Educação Física Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
Libertar energias 42 4.7 
Promover a aprendizagem e aperfeiçoamento das téc. desportivas 131 14.6 
Para que os alunos aprendam a ter uma boa conduta moral 12 1.3 
Para promover nos alunos estilos de vida activos e saudáveis 607 67.6 
Para proporcionar momentos de descontracção e divertimento 35 3.9 
Não tenho opinião 1 0.1 
Não respondeu 70 7.8 
Total 898 100.0 

 

Para além da importância da Educação Física no currículo e das suas finalidades, 

aos pais foi ainda perguntado que aprendizagens, provenientes da disciplina, eram as 

mais importantes. Da lista apresentada, as frases podiam ser classificadas de acordo 

com 4 domínios de aprendizagem – afectivo-motor, cognitivo, sócio-motor e técnico-

motor. 

As aprendizagens relacionadas com a saúde e bem-estar foram consideradas 

importantes pela maioria dos pais, como se pode observar no quadro 81. A estes 

seguiram-se o gosto pela exercitação corporal (32.7%), a capacidade de jogar com 

colegas com diferentes níveis de habilidade (13.8%) e o interesse por outros desportos 

que não figuravam da preferência do educando (10%). Estas aprendizagens enquadram-

se em três domínios, destacando-se o afectivo-motor. 

As aprendizagens do domínio técnico-motor – “praticar jogos com bola de forma 

tecnicamente correcta”, “praticar atletismo de forma tecnicamente correcta” e “praticar 

ginástica nos aparelhos de forma correcta” – receberam respectivamente 6.7%, 3% e 

2.2% das escolhas dos pais, não figurando nenhuma entre as mais importantes. 

Se o domínio cognitivo se destaca por ter a aprendizagem mais vezes 

seleccionada, não deixa de ser curioso verificar que se distingue também por ter as 

menos escolhidas, fazendo mesmo parte aquela que não foi seleccionada por nenhum 

pai – “criticar reportagens desportivas”. 

O domínio sócio-motor dividiu-se entre uma aprendizagem que recebeu mais de 

13% de respostas e outra que conta apenas com 1% (praticar desporto com alunos de 

outro sexo). 
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Quadro 81 – Importância das aprendizagens em Educação Física 

Aprendizagens da Educação Física Domínio N (%) 
Praticar jogos com bola de forma tecnicamente correcta Técnico-motor 60 6.7 
Jogar tanto com os melhores como com os mais fracos Sócio-motor 124 13.8 
Organizar o seu próprio treino de resistência Cognitivo 43 4.8 
Praticar atletismo de forma tecnicamente correcta Técnico-motor 27 3.0 
Sentir-se bem com o corpo Afectivo-motor 393 43.8 
Praticar ginástica nos aparelhos de forma correcta Técnico-motor 20 2.2 
Ter gosto para exercitar o corpo Afectivo-motor 294 32.7 
Relação entre o exercício físico e saúde Cognitivo 562 62.6 
Praticar desporto com elementos do “sexo oposto” Sócio-motor 9 1.0 
Desempenhar diferentes papéis nas actividades desportivas Cognitivo 15 1.7 
Criticar reportagens desportivas Cognitivo 0 0.0 
Interessar-se por desportos diferentes daqueles que prefere Afectivo-motor 90 10.0 

 

No que concerne aos factores que os pais consideraram ser susceptíveis de 

influenciarem a saúde, de uma lista de 9 em que tinha a possibilidade de escolher dois 

que considerassem mais importante, salientou-se a alimentação, tendo sido seleccionada 

por 67.2%. Também com valores relativamente expressivos, ainda que muito mais 

baixos que o anterior, apareceram a actividade física e o tabaco, distanciando-se pouco 

entre si, obtendo 36.2% e 34.9% das respostas, respectivamente. O stress (15.4%) e 

consumo do álcool (14.3%) seguiram-se, não havendo mais nenhum factor a 

contabilizar mais de 10% das respostas. Assim sendo, os restantes foram, peso, herança 

genética, meio ambiente e, por último, suporte familiar e dos amigos (Quadro 82). 

 

Quadro 82 – Factores que os pais consideram que podem influenciar a saúde 

Factores Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Alimentação 603 67.2 
Peso 81 9.0 
Tabaco 313 34.9 
O meio ambiente 55 6.1 
Actividade física/exercício 325 36.2 
Consumo de álcool 128 14.3 
Stress 138 15.4 
Herança genética 67 7.5 
Suporte familiar e dos amigos 18 2.0 
Não sei 6 0.7 

 

Sobre o estado de saúde, 42.8% respondeu que se sentia razoavelmente 

saudável. Com um valor muito semelhante surgiram os que percepcionaram ter um bom 

estado de saúde – 43%. Se aos 43% for somado os 6.1% referente aos que responderam 

sentir-se com muito boa saúde, totaliza 49.1%, ou seja, quase metade dos pais 

consideraram-se muito saudáveis. Por outro lado, e com apenas 6.4% de respostas, 

aparecem os que não se sentiam com muito boa saúde. 
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Quanto à percepção da actividade física praticada pelos educandos, mais de 

metade dos pais classificaram os filhos como pouco activos ou sedentários (51.1%). Um 

valor inferior, mas ainda considerável, foi o dos que consideraram que eram 

suficientemente activos (28.6%). Por fim, 17.4% qualificou como activos ou muito 

activos. É interessante constatar que existe um decréscimo progressivo do número de 

pais que consideraram os filhos sedentários. 

Sumariando, as actividades que os pais mais referiram praticar nos momentos de 

lazer eram, fundamentalmente, de natureza passiva. Uma percentagem reduzida referiu 

praticar actividade física, aparecendo a caminhada como a actividade mais popular. Foi 

interessante verificar que os jogos desportivos colectivos mereceram pouca atenção, 

surgindo depois das actividades e/ou modalidades individuais. Atendendo ao número de 

horas semanais dedicadas à prática de actividades físicas e desportivas, cerca de metade 

dos pais foram classificados de sedentários. Essa classificação não estava de acordo 

com a auto-classificação, havendo valores que deferiram grandemente. Entre os não 

praticantes, a falta de tempo foi o motivo mais vezes apresentado. Independentemente 

de serem ou não praticantes de actividades físicas e desportivas, a maioria considerou 

que a prática regular contribuía para manter um bom estado de saúde. Essa resposta foi 

corroborada ao considerarem que uma das finalidades da Educação Física deveria ser a 

promoção de estilos de vida activos e saudáveis. Mais de metade defendeu que essa 

disciplina deveria ser obrigatória e com um regime de avaliação. Não obstante, cerca de 

40% concordou com a obrigatoriedade da frequência, mas discordou da avaliação. A 

maioria percepcionou ter um razoável ou bom estado de saúde, sendo minoritário o 

número dos que não se sentiam de boa saúde. Classificando o estilo de vida dos 

educandos, mais de metade catalogou-os como pouco activos ou sedentários. 

33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AAOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  

Como foi descrito no capítulo da Metodologia, os professores participantes no 

estudo responderam a um questionário sobre o estilo de vida, experiência passada na 

disciplina de Educação Física e a sua posição face à mesma disciplina. 

Relativamente às actividades de lazer e tarefas domésticas, de uma lista 20, as 

referidas como sendo as mais praticadas foram ler, ver televisão, realizar a lida da casa, 
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ouvir música e passar tempo com o companheiro. Por outro lado, as referidas como 

menos praticadas foram jogar às cartas ou jogos de vídeo, sair para dançar à noite, 

assistir a eventos desportivos, realizar trabalho benévolo e participar em actividades 

associativas. O quadro 83 mostra as respostas em valores percentuais relativos à 

participação em diversas actividades. 

 

Quadro 83 – Actividades de lazer e tarefas domésticas praticadas pelos professores 

Actividades de lazer/tarefas Todos os dias (%) Quase todos os dias (%) Total (%) 

Ouvir música 51.4 23.6 75.0 
Ver televisão ou vídeo 38.9 38.9 77.8 
Passar tempo com o companheiro 51.4 22.2 73.6 
Ler 38.9 45.8 84.7 
Realizar a lida da casa 45.8 30.6 76.4 
Jogar às cartas 0 0 0 
Assistir eventos desportivos 0 1.4 1.4 
Sair para dançar à noite 0 0.0 0 
Trabalho benévolo 0 1.4 1.4 
Actividades associativas 1.4 1.4 2.8 

 

Com a excepção da lida da casa, é claramente observável, através do que os 

professores reportaram, que as actividades mais praticadas eram passivas. Isso 

demonstra que estes sujeitos eram atraídos por actividades que não requeriam a 

exercitação corporal e poderiam ser realizadas dentro de casa. 

Quanto à participação em actividades físicas e desportivas, 62.5% referiu que 

participava regularmente e 37.5% não o fazia. O valor referente aos praticantes era 

muito semelhante ao que tinha sido respondido na questão sobre a prática informal nos 

momentos de lazer, em que 61.1% correspondia ao somatório dos que responderam que 

praticavam algumas vezes, quase todos os dias e todos os dias. A semelhança entre estes 

valores reforça a coerência das respostas. 

Procedemos a uma nova análise dos dados, excluindo os professores de 

Educação Física, para verificar se estes influenciavam os valores gerais de prática de 

actividade física nos momentos de lazer. Foram observadas algumas diferenças entre os 

que referiram fazer algumas vezes, quase todos os dias e todos os dias, favorecendo a 

amostra composta por todos os professores (Quadro 84). Isso significa que, 

verdadeiramente, a participação dos professores nas actividades físicas e desportivas era 

relativamente mais baixa do que aquela que a totalidade da amostra expressava, sendo 

inflacionada pela presença dos professores de Educação Física. 
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Quadro 84 – Comparação da actividade física entre diferentes grupos de professores 

Actividade física Geral (%) Sem os professores de EF (%) 

Actividade física formal 37.50 35.48 
Actividade física informal 61.12 56.45 

 

As actividades mais referidas pela generalidade dos professores foram: 

caminhar, actividades de ginásio (aeróbica, step, musculação e cardiofitness), natação, 

andar de bicicleta e jardinagem (Quadro 85). É interessante verificar que todas elas são 

modalidades individuais que não requerem, obrigatoriamente, a participação de um 

companheiro. Isso contrasta com a participação nos desportos colectivos, que apenas 

foram referidos por 3 professores para as modalidades de Futebol, Basquetebol e 

Voleibol. 

 

Quadro 85 – Actividades físicas e desportivas praticadas pelos professores 

Actividades Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Andar de bicicleta 12 16.7 
Dançar 9 12.5 
Pescar 1 1.4 
Jardinagem 10 13.9 
Futebol 3 4.2 
Basquetebol 3 4.2 
Voleibol 3 4.2 
Golfe 1 1.4 
Aeróbica/step 15 20.8 
Musculação/cardiofitness 10 13.9 
Jogos de raquetes 3 4.2 
Natação 13 18.1 
Hidroginástica 6 8.3 
Correr 6 8.3 
Caminhar 36 50.0 
Outra 3 4.2 

 

Das actividades que a maior percentagem de professores referiu praticar, apenas 

em 9 delas fazem-no 3 ou mais vezes por semana. As que apresentaram os valores 

percentuais mais elevados foram caminhar, musculação/cardiofitness e natação, como 

se pode observar no quadro seguinte. 

 

Quadro 86 – Frequência semanal das actividades praticadas pelos professores 

Frequência semanal (%) 
Actividades 

3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes Diariamente 
Total 

Andar de bicicleta 1.4 1.4 2.8 
Dançar 1.4 1.4 2.8 
Jardinagem 1.4 1.4 
Futebol 1.4 1.4 
Golfe 1.4 1.4 
Aeróbica/step 1.4 1.4 2.8 
Musculação/cardiofitness 5.6 1.0 6.6 
Natação 5.6 5.6 
Caminhar 9.7 2.8 6.9 2.8 4.2 26.4 
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Se retirarmos novamente os professores de Educação Física da amostra, a 

frequência da participação é alterada, havendo uma diminuição a acompanhar o 

aumento da frequência (Quadro 87). Isso significa que a presença dos professores de 

Educação Física valorizou os níveis de prática da globalidade. Embora as diferenças se 

verifiquem na generalidade, foi mais expressiva entre as modalidades desportivas 

colectivas. 

 

Quadro 87 – Comparação da frequência da AF diferentes grupos de professores 

Modalidade Frequência semanal Geral (%) Sem os professores de EF (%) 

Nenhuma vez 33.3 37.1 
1 vez 5.6 4.8 Todas as modalidades 
2 vezes ou mais 61.1 58.1 
Nenhuma vez 87.5 95.2 
1 vez 4.2 0 Modalidade colectivas 
2 vezes ou mais 8.3 4.8 

 

De acordo com o critério de classificação dos professores segundo a participação 

nas actividades físicas e desportivas, descrito na metodologia da investigação, 

constatamos que mais de metade eram sedentários (55.6%) e 23.61% pouco activos, 

seguem-se os suficientemente activos (15.3%) e, por fim, os muito activos (5.6%). 

Esses dados tornam-se interessantes quando comparados com os provenientes da 

questão em que se classificam, tomando como referência a prática de actividades físicas 

e desportivas. Nesta questão apenas 6.9% se consideraram sedentários, 34.7% pouco 

activos, 36.1% suficientemente activos e 22.2% muito activos. A figura 5 mostra a 

diferença entre as classificações. 

 

 

Figura 5 – Classificação e auto-classificação da actividade física dos professores 
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Dos 55.6% de professores que não praticavam qualquer actividade física, as 

razões mais evocadas para tal foram a falta de tempo (43.1%), preferirem fazer outra 

coisa (18.1%), outra razão (11.1%) e a falta de habilidade (8.3%). Por outro lado, a 

vergonha, idade, considerarem-se demasiado activos e acharem que era uma perda de 

tempo, eram razões que não foram apontadas. Outras razões ainda surgiram, mas sem 

grande expressão, como a inexistência de infra-estruturas, apontada por dois 

professores, receio de terem uma lesão, a percepção de um bom estado de saúde e o 

preço, apontadas por um indivíduo cada. 

A respeito do que pensavam da prática regular de actividades físicas e 

desportivas, apesar de existir um elevado número de professores que não eram 

praticantes, 76.4% associaram-na a manutenção de um bom estado de saúde. Uma 

percentagem um pouco inferior (51.4%) considerou que ajudava a aliviar a tensão e 

para 26.4% era importante para estar fisicamente em forma. A ideia de que a actividade 

física ajudava a perder peso era também um pensamento dos professores, contudo 

apenas foi referido por 11.1%. 

Como todos os professores eram detentores de uma habilitação superior, isso 

significa que todos tiveram a disciplina de Educação Física. Da experiência que tiveram 

no passado, mais de metade (56.9%) considerou que foi boa ou muito boa. Para 20.8% 

foi indiferente e para pouco mais de 13% foi má ou muito má. O quadro 88 mostra os 

valores relativos à experiência dos professores na disciplina de Educação Física. 

 

Quadro 88 – Experiência passada dos professores na disciplina de Educação Física 

Experiência Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Muito má 7 9.7 
Má 3 4.2 
Nem má nem boa 15 20.8 
Boa 33 45.8 
Muito boa 8 11.1 
Não respondeu 6 8.3 
Total 72 100.0 

 

Os factores que mais contribuíram para a formulação da atitude face à 

experiência anterior estavam directamente relacionados com o professor e eram a 

competência (84.7%) e as características das aulas (70.8%). Os factores que se seguiram 

foram os benefícios que colheram da disciplina (65.3%), a organização da escola 

(62.5%) e as condições materiais (61.1%). Por fim surgiram os conteúdos leccionados 

(58.3%) e o convívio (55.6%). 
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Sobre a importância da Educação Física no currículo escolar, como se pode 

observar no quadro 89, a grande maioria dos professores da escola considerou que a 

disciplina deveria ser obrigatória e os alunos deveriam ser avaliados (70.8%). Existe 

ainda uma percentagem elevada (26.4%) que considerou que apesar de ser obrigatória 

não deveria existir avaliação. Esses valores contrastam com os referentes aos 

professores que manifestaram uma posição contrária, ou seja, que deveria ser opcional 

ou não figurar do currículo, sendo francamente minoritários. 

A análise das mesmas respostas sem os professores de Educação Física eleva a 

percentagem dos que responderam que deveria ser obrigatória mas sem avaliação e 

diminui a dos que consideraram que a avaliação deveria fazer parte da disciplina. Isso 

indica que ainda existe uma percentagem considerável de professores que desvaloriza a 

disciplina de Educação Física relativamente às demais que constituem o currículo. 

 

Quadro 89 – Importância que os professores atribuem à disciplina de Educação Física 

 Todos os respondentes  Sem os professores de EF 

Importância da Educação Física 
Frequência  

absoluta 
Frequência  
relativa (%) 

 Frequência  
Absoluta  

Frequência  
relativa (%) 

Ser obrigatória com avaliação  51 70.8  42 67.7 
Ser obrigatória mas sem avaliação 19 26.4  18 29.0 
Ser opcional 1 1.4  1 1.6 
Não deve existir 1 1.4  1 1.6 
Não tenho opinião 0 0  0 0 
Total 72 100.0  62 100.0 

 

Independentemente da importância que os professores atribuíram à Educação 

Física, a grande maioria (84.7%) reconheceu que a principal finalidade dessa disciplina 

era a promoção de estilos de vida activos e saudáveis. Um pequeno número respondeu 

que era a promoção de novas aprendizagens (6.9%) e para 5.6% estava relacionado com 

o desenvolvimento de uma boa conduta moral. Apenas um professor atribuiu à 

Educação Física o papel de catarse. 

Referente à oferta de actividades físicas e desportivas na escola, sob o ponto de 

vista da promoção da saúde, 73.6% foi da opinião que era suficiente e 25% opinou que 

não. Esta questão carecia de mais algumas informações, pois seria importante analisar 

se os professores tinham pleno conhecimento da oferta escolar, para além da disciplina 

de Educação Física. Contudo, o instrumento aplicado não permitiu a obtenção desses 

dados. 
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De uma lista apresentada com vários factores que poderiam influenciar a saúde, 

a grande maioria referiu a alimentação (84.7%) e mais de metade a prática do exercício 

físico (59.2%). Outros factores, tais como o peso, tabaco, stress e herança genética 

foram considerados por 8.3% a 12.5% dos professores. O meio ambiente, consumo de 

álcool e suporte familiar e dos amigos receberam respostas de uma minoria (Quadro 

90). Estas respostas tornam-se deveras interessantes, porque os principais factores 

apontados são facilmente modificáveis, dependendo da vontade individual, tal como 

refere a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002; WHO, 2003). 

 

Quadro 90 – Factores que os professores consideram que podem influenciar a saúde 

Factores Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Alimentação 61 84.7 
Peso 6 8.3 
Tabaco 8 11.1 
O meio ambiente 3 4.2 
Actividade física/exercício 43 59.2 
Consumo de álcool 2 2.8 
Stress 9 12.5 
Herança genética 8 11.1 
Suporte familiar e dos amigos 4 5.6 

 

Sobre a percepção do estado de saúde, uma questão importante que, 

posteriormente, será objecto de outras análises, observou-se que mais de metade 

percepcionaram estar de boa ou muito boa saúde (58.3%). Os que referiram ter um 

estado de saúde razoável foram 36.1% e, por fim, com um valor relativamente baixo, 

5.6% respondeu que não se sentia de boa saúde. 

Em resumo, do que foi anteriormente apresentado os professores da escola 

tinham práticas de lazer fundamentalmente passivas. Existe uma grande discrepância 

entre a forma como se classificaram e a prática de actividades físicas e desportivas, 

existindo apenas 6.9% que se consideraram sedentários, mas 55.6% referiu praticar 

apenas até uma hora por semana. Entre as várias razões para não praticarem exercício 

físico, a falta de tempo foi a mais apontada. A experiência anterior na disciplina de 

Educação Física foi boa para mais de metade e os factores que mais contribuíram para 

esse sentimento foram a competência do professor e a característica das aulas. Para a 

grande maioria a Educação Física deveria ser obrigatória, sendo que para 70.8% a 

avaliação deveria fazer parte da disciplina. A alimentação e a actividade física foram 

consideradas os factores que mais influenciam a saúde. Apenas 5.6% não se considerou 

de boa saúde e os restantes afirmaram ter razoável, boa ou muito boa saúde. 
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33..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  PPEELLAA  ÁÁRREEAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAARR  

Os professores foram caracterizados pela área disciplinar a que pertenciam, 

tendo resultado do tratamento estatístico 6 classes – professores de Educação Física, 

Ciências da Natureza, Línguas e Literatura, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e 

Informática e Artes. 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

A classe dos professores de Educação Física é constituída por 10 indivíduos, o 

que corresponde a 13.9% da totalidade dos professores que participaram no estudo.  

Esta classe caracteriza-se por considerarem que a organização da escola ou da 

Educação Física foi muito importante para a experiência anterior que tiveram na mesma 

disciplina. Com um valor teste relativamente mais baixo, mas ainda assim 

suficientemente capaz de caracterizar a classe (1.78), surgiu a modalidade “totalmente 

importante” nas variáveis sobre as características das aulas e competência do professor 

para a mesma questão. O facto de terem tido uma experiência muito positiva na 

disciplina apareceu como uma das variáveis mais fortes, com um valor teste de 3.15 

(62.5% da modalidade, 50% na classe), mostrando a consistência dos dados. Este 

resultado era esperado, porque muito provavelmente a escolha da profissão deveu-se a 

este factor. 

A prática de actividades físicas e desportivas apareceu como variável 

caracterizadora destes professores, destacando-se o Futebol (20% da classe, 100% na 

modalidade), a corrida e os jogos de raquetes (20% da classe, 67.7% na modalidade). 

Sobre a situação em que encontravam, aquando da resposta ao questionário, 70% dos 

professores da classe responderam que eram fisicamente bastante activos e que já o 

eram há mais de 6 meses. 

A totalidade dos elementos da classe considerou que a actividade física era um 

factor que influenciava a saúde. Esta modalidade caracterizadora desta classe era 

congruente com as respostas evidenciadas anteriormente, ou seja, ao considerarem a 

actividade física um factor determinante para o estado de saúde seria razoável que 

praticassem regularmente alguma actividade física, o que efectivamente se verificou 

através das respostas dadas. 
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O quadro 91 mostra as variáveis e respectivas modalidades que caracterizam a 

classe. 

 

Quadro 91 – Classe dos professores de Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Área disciplinar Educação Física 6.95 0.000 13.9 100.0 100.0 
A organização da escola Totalmente importante 3.96 0.000 22.2 50.0 80.0 
Género Masculino 3.37 0.000 20.8 46.7 70.0 
Experiência pessoal da EF escolar Muito boa 3.15 0.001 11.1 62.5 50.0 
Ajudar os filhos nas tarefas escolares Algumas vezes 2.95 0.002 18.1 46.2 60.0 
Frequência de AF semana (mod. colectivas) 1 vez 2.88 0.002 4.2 100.0 30.0 
Prática Futebol Sim 2.88 0.002 4.2 100.0 30.0 
Realizar a lida da casa Muito raramente 2.79 0.003 8.3 66.7 40.0 
Factores que influenciam a Saúde - AF Sim 2.69 0.004 59.7 23.3 100.0 
Lazer - Passear ou ver montras Muito raramente 2.65 0.004 20.8 40.0 60.0 
Lazer - Participar em actividade de arte e expressão Muito raramente 2.46 0.007 30.6 31.8 70.0 
Situação em que se encontra Sou bastante activo 2.23 0.013 33.3 29.2 70.0 
Lazer - Sair para dançar a noite Muito raramente 2.23 0.013 33.3 29.2 70.0 
O que pensa da prática de AF - Ajuda a aliviar a tensão Não selecciona opção 2.21 0.014 43.1 25.8 80.0 
Factor para não exercitar - Não se aplica Sim 2.21 0.014 43.1 25.8 80.0 
AF semana (mod. Colectivas) - Frequência 2 a 3 vezes 2.12 0.017 6.9 60.0 30.0 
Futebol Uma hora 2.11 0.018 2.8 100.0 20.0 
Os conteúdos Totalmente importante 2.10 0.018 12.5 44.4 40.0 
Os benefícios colhidos Totalmente importante 2.10 0.018 12.5 44.4 40.0 
Assistir a acontecimentos desportivos Algumas vezes 1.91 0.028 37.5 25.9 70.0 
As características das aulas Totalmente importante 1.78 0.037 22.2 31.3 50.0 
Lazer - Passar tempo com o companheiro Quase todos os dias 1.78 0.037 22.2 31.3 50.0 
Competência do professor Totalmente importante 1.78 0.037 22.2 31.3 50.0 
Correr Uma hora 1.66 0.049 4.2 66.7 20.0 
Jogos de raquete Sim 1.66 0.049 4.2 66.7 20.0 
Lazer - Ouvir música Quase todos os dias 1.65 0.049 23.6 29.4 50.0 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDAASS  CCIIÊÊNNCCIIAASS  NNAATTUURRAAIISS  

A classe dos professores das Ciências Naturais é constituída por 14 indivíduos, 

sendo equivalente a 19.4% dos respondentes ao questionário. Neste grupo foram 

englobados os professores que leccionavam as disciplinas de Biologia, Ciências da 

Natureza, Física, Físico-química, Geografia, Geologia e Química (Quadro 92). 

Estes professores caracterizavam-se por ouvirem música algumas vezes nos 

momentos de lazer (47.1% da modalidade, 57.1% na classe), por passarem tempo com 

o(a) companheiro(a) todos os dias e por participarem algumas vezes nas actividades de 

arte e expressão. A diversidade das actividades de lazer que apareceram não permitiu 

traçar um perfil dos sujeitos. 

Quanto às actividades físicas e desportivas, algumas variáveis surgiram na 

caracterização da classe. A frequência da musculação e cardiofitness 3 vezes por 

semana foi respondido por 21.4% dos indivíduos da classe, contudo esse valor 

representa 75% dos que responderam relativamente ao total da modalidade. Essa 

resposta foi complementada com a duração das sessões de treino, surgindo “uma hora e 

meia” como modalidade caracterizadora. 
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O facto de terem tido uma boa experiência pessoal na disciplina de Educação 

Física foi comum a 71.4% destes professores. Metade considerou a disciplina 

importante, referindo que deveria ser obrigatória, mas sem a existência de um sistema 

de avaliação. 

 

Quadro 92 – Classe dos professores de Ciências Naturais 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Área disciplinar Ciências da natureza 7.79 0.000 19.4 100.0 100.0 
Lazer - Ouvir música Algumas vezes 2.79 0.003 23.6 47.1 57.1 
Musculação, cardiofitness - Frequência Três vezes 2.02 0.021 5.6 75.0 21.4 
Lazer - Passar tempo com o companheiro Todos os dias 2.00 0.023 51.4 29.7 78.6 
Experiência Pessoal da EF escolar Boa 1.85 0.032 45.8 30.3 71.4 
Importância da Educação Física no Currículo Obrigatório sem avaliação 1.84 0.033 26.4 36.8 50.0 
Lazer - Participar em actividade de arte e expressão Algumas vezes 1.70 0.045 27.8 35.0 50.0 
Musculação, cardiofitness - Duração Uma hora e meia 1.67 0.047 6.9 60.0 21.4 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  LLÍÍNNGGUUAASS  

Os professores que compunham a classe de Línguas leccionavam as disciplinas 

de Francês, Inglês e Língua Portuguesa. Alguns deles tinham habilitações que 

permitiam a leccionação de mais do que uma disciplina, mas todos pertenciam ao 

mesmo grupo disciplinar. Esta classe é constituída por 23 (31.9%) professores. 

Jogar as cartas muito raramente, passear algumas vezes e não participar nas 

actividades de arte e expressão foram as modalidades das variáveis com maior valor 

teste e que mais contribuíram para a caracterização da classe. Curiosamente, todas elas 

pertenciam às questões relativas às práticas de lazer (Quadro 93). 

A actividade física “caminhar” ilustrava a classe pela opção de resposta “até 30 

minutos”. Não obstante, mais nenhuma modalidade dessa variável surgiu, o que 

dificulta o entendimento da interpretação desse dado e não permite afirmar que a prática 

de actividade física era uma característica da classe. 

De forma semelhante, para a ilustração da classe surgiram as variáveis que se 

referiam aos motivos que permitiam esclarecer a resposta dada sobre a experiência 

anterior que tiveram na disciplina de Educação Física, contudo essa variável não 

apareceu e não há qualquer possibilidade de especular se essa experiência foi positiva 

ou negativa. 
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Quadro 93 – Classe dos professores de Línguas 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Área disciplinar Línguas 8.91 0.000 31.9 100.0 100.0 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Muito raramente 2.56 0.005 33.3 54.2 56.5 
Lazer - Passear ou ver montras Algumas vezes 2.20 0.014 62.5 42.2 82.6 
Participar em actividade de arte e expressão Não faço 2.19 0.014 36.1 50.0 56.5 
Caminhar - Duração da sessão Até 30 minutos 2.15 0.016 25.0 55.56 43.5 
As condições materiais Totalmente importante 1.95 0.026 12.5 66.7 26.1 
A organização da Escola Nem pouco nem muito importante 1.77 0.038 16.7 58.3 30.4 
Lazer - Assistir acontecimentos desportivos Muito raramente 1.74 0.041 27.8 50.0 43.5 
As condições materiais Muito importante 1.68 0.046 48.6 42.9 65.2 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  SSOOCCIIAAIISS  

Para a formação da classe dos professores de Ciências Sociais agrupamos todos 

os que leccionavam as disciplinas de Economia, Educação Moral e Religiosa Católica, 

Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. Estes perfaziam um total de 8 (11.1%) 

professores. 

Quanto às actividades de lazer, estarem sozinhos quase todos os dias (62.5% da 

classe), passearem muito raramente (62.5% da classe) e não jogarem às cartas (87.5% 

da classe) foram as modalidades das variáveis que ilustraram a classe (Quadro 94). 

A prática de actividades físicas e desportivas – “correr” até 30 minutos e 

“caminhar” sete vezes por semana – foi referida por 25% dos elementos da classe. 

Contudo, contrariando o facto da prática de actividade física ter aparecido na descrição 

ilustrativa da classe, a totalidade dos professores referiu que não se exercitava por falta 

de tempo e 37.5% por não ter energia suficiente para tal. Assim sendo, é possível 

concluir que a inactividade física era uma característica dos professores desta classe. 

Sobre estes professores podemos afirmar que o principal motivo alegado para 

não praticarem actividades físicas e desportivas era incoerente com o restante das 

respostas dadas que efectivamente caracterizavam a classe. Se o factor que causava a 

inactividade era a falta de tempo, não é compreensível que 62.5% tenham respondido 

que ficavam sozinhos todos os dias e não tenha surgido outra variável com poder 

ilustrativo que manifestasse a prática de outra actividade que, eventualmente, tirasse o 

tempo que poderia ser dedicado à prática de actividades físicas e desportivas. 

Estes professores consideraram que a Educação Física servia fundamentalmente 

para a promoção de aprendizagens e aperfeiçoamento das técnicas desportivas.  

Importa ainda salientar que 37.5% na classe e 37.5% da modalidade 

responderam que os genes era um factor que influenciava a saúde. 
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Quadro 94 – Classe dos professores de Ciências Sociais 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Área disciplinar C. Sociais e humanas 6.39 0.000 11.1 100.0 100.0 
Factor para não exercitar - Não tenho tempo Sim 3.21 0.001 43.1 25.8 100.0 
Factor para não exercitar - Não tenho energias Sim 2.69 0.004 5.6 75.0 37.5 
Lazer - Estar sozinho Quase todos os dias 2.41 0.008 20.8 33.3 62.5 
Lazer - Passear ou ver montras Muito raramente 2.41 0.008 20.8 33.3 62.5 
Finalidade da Educação Física Promove aprendizagens 2.39 0.008 6.9 60.0 37.5 
Factor para não exercitar - Prefiro fazer outras coisas Não selecciona opção 2.00 0.023 36.1 23.1 75.0 
Correr Até 30 minutos 1.87 0.031 4.2 66.7 25.0 
Caminhar Sete vezes 1.87 0.031 4.2 66.7 25.0 
Factores que influenciam a Saúde - Genes Sim 1.76 0.040 11.1 37.5 37.5 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Não faço 1.75 0.040 52.8 18.4 87.5 
Factor para não exercitar - Tenho receio de me magoar Não selecciona opção 1.75 0.040 52.8 18.4 87.5 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  EE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  

Esta classe é formada por 10 (13.9%) professores que leccionavam as disciplinas 

de Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Dos resultados provenientes da classificação automática, poucas foram as 

variáveis que surgiram com força suficiente para a caracterização da classe (Quadro 95). 

Com o valor teste mais elevado apareceu a ausência de resposta à pergunta sobre o 

tempo passado com o(a) companheiro(a). Este dado é curioso, porque entre as várias 

modalidades da variável existia uma panóplia de respostas possíveis – “todos os dias”, 

“quase todos os dias”, “algumas vezes”, “muito raramente” e “ não faço”. Apesar disso, 

30% dos indivíduos da classe optaram por não responder. 

A detenção do grau académico de bacharelato foi a segunda variável com maior 

força caracterizadora. Da totalidade dos professores apenas 2 tinham essa habilitação, 

mas ambos pertenciam a este grupo (100% da modalidade). Acreditamos que existe 

uma explicação razoável para isso à luz do currículo nacional e dos cursos de formação 

de professores em Portugal, isto é, as disciplinas cujo objecto de estudo são as novas 

tecnologias são relativamente recentes, para estas ainda não existem professores 

suficientes devidamente habilitados com o grau de licenciatura, logo, as necessidades 

das escolas obrigam a que os professores em formação sejam chamados para o mercado 

de trabalho antes do términos do curso ou, ainda, que o recrutamento seja feito noutras 

áreas de formação. 

Através das respostas podemos verificar que estes professores não praticavam 

regularmente actividade física (70% da classe), mas o motivo que os levava a ter este 

comportamento não aparece na caracterização da classe. 
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Quadro 95 – Classe dos professores de Matemática e Informática 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Área disciplinar Mat. e Informática 6.95 0.000 13.9 100.0 100.0 
Lazer - Passar tempo com o companheiro Não respondeu 2.12 0.017 6.9 60.0 30.0 
Grau Académico Bacharelato 2.11 0.018 2.8 100.0 20.0 
Pratica alguma AF regularmente Não 1.91 0.028 37.5 25.9 70.0 
Lazer - Visitar pessoas conhecidas Não faço 1.66 0.049 4.2 66.7 20.0 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  AARRTTEESS  

Este grupo era constituído por 7 (9.7%) professores que leccionavam as 

disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica. 

Apesar de serem poucas as variáveis ilustrativas da classe, dois aspectos 

ressaltam naturalmente. Primeiro, estes professores referiram que praticavam actividade 

física com regularidade, nomeadamente Natação (57.1% da classe que corresponde a 

30.8% da totalidade da amostra) e dança (42.9% da classe). Segundo, de acordo com as 

respostas podemos inferir que são dados ao contacto social, ao observar-se que saem 

algumas vezes para dançar à noite (57,1% da classe) e diariamente convivem com 

outras pessoas, representando 50% da totalidade dos respondentes com essa modalidade 

(Quadro 96). 

 

Quadro 96 – Classe dos professores de Artes 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Área disciplinar Artes 6.06 0.000 9.7 100.0 100.0 
Natação Sim 2.11 0.017 18.1 30.8 57.1 
Lazer - Sair para dançar a noite Algumas vezes 2.11 0.017 18.1 30.8 57.1 
Danças Até 30 minutos 1.99 0.023 4.2 66.7 28.6 
Natação Uma hora 1.78 0.038 12.5 33.3 42.9 
Danças Sim 1.78 0.038 12.5 33.3 42.9 
Conviver Todos os dias 1.70 0.045 5.6 50.0 28.6 

 

33..22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  PPEELLAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNAA  EEFF  

Do tratamento estatístico resultaram três classes que correspondem à experiência 

pessoal na disciplina de Educação Física, a saber, os professores que responderam ter 

tido uma experiência negativa, indiferente e positiva. 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  QQUUEE  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNEEGGAATTIIVVAA  

A classe é composta por 10 professores, 13.9% da totalidade dos participantes. 

No quadro 97 são apresentadas as variáveis nominais que ilustram a classe. 
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A prática da Natação, duas vezes por semana, é a variável mais forte na 

caracterização da classe, sendo que os 30% dos professores com esta modalidade 

correspondiam a 75% relativamente ao total da modalidade. 

Quanto às tarefas domésticas e actividades de lazer, responderam que ajudavam 

algumas vezes os filhos na realização dos trabalhos escolares e faziam com a mesma 

frequência a lida da casa. 

Algumas variáveis ilustrativas referiam-se aos factores que tiveram importância 

para a caracterização da experiência passada, permitindo compreender o que realmente 

foi determinante. Os benefícios colhidos ou não, os conteúdos e a característica das 

aulas apresentaram-se como totalmente importantes. Isso demonstra a importância que 

tais factores tiveram e, tendo em consideração que a experiência foi negativa, podemos 

afirmar que, na perspectiva desses professores, os benefícios não foram significativos, 

os conteúdos não estavam ajustados as suas expectativas e as aulas tinham 

características incapazes de suscitarem qualquer interesse. Para a formulação da opinião 

as condições materiais não tiveram qualquer importância, tendo sido assim respondido 

por 20% dos elementos da classe, mas que corresponde à totalidade dos que 

responderam essa modalidade. 

Mesmo tendo tido uma experiência negativa, estes professores foram 

caracterizados por considerarem que a disciplina de Educação Física deveria ser 

obrigatória e os alunos deveriam ser avaliados. Este dado é interessante, porque a 

experiência passada parece não ter influenciado, como seria esperado, a importância que 

atribuíram à disciplina. 

 

 

Quadro 97 – Classe dos professores com experiência negativa na Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Experiência Pessoal da EF Negativa 6.95 0.000 13.89 100.00 100.00 
Natação Duas vezes 2.44 0.007 5.56 75.00 30.00 
Ajudar os filhos nas tarefas escolares Algumas vezes 2.21 0.014 18.06 38.46 50.00 
Lazer - Tocar instrumento ou cantar Não respondeu 2.12 0.017 6.94 60.00 30.00 
As condições materiais Sem importância 2.11 0.018 2.78 100.00 20.00 
Disciplina que lecciona Filosofia e Psicologia 2.11 0.018 2.78 100.00 20.00 
Os benefícios colhidos Totalmente importante 2.10 0.018 12.50 44.44 40.00 
Os conteúdos Totalmente importante 2.10 0.018 12.50 44.44 40.00 
Importância da EF no Currículo Obrigatória com avaliação 1.98 0.024 70.83 19.61 100.00 
Realizar a lida da casa Algumas vezes 1.92 0.027 13.89 40.00 40.00 
Lazer - Passear ou ver montras Muito raramente 1.92 0.028 20.83 33.33 50.00 
As características da aula Totalmente importante 1.78 0.037 22.22 31.25 50.00 
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PPRROOFFEESSSSOORREESS  QQUUEE  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  IINNDDIIFFEERREENNTTEE  

Os professores cuja experiência foi indiferente constituíam uma classe composta 

por 15 sujeitos.  

Do procedimento estatístico apenas 3 variáveis surgiram para ilustrar a classe, 

significando isso que não foi possível o estabelecimento de um perfil adequado desses 

professores (Quadro 98). Podemos apenas referir que algumas vezes passeavam (86.7% 

da classe, 28.9% na modalidade) e que os benefícios que tiverem na Educação Física 

escolar foram indiferentes para caracterização da experiência (26.7% da classe, 66.7% 

na modalidade). 

 

Quadro 98 – Classe dos professores com experiência indiferente na Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/
Classe 

Experiência Pessoal da EF escolar Nem má nem boa 7.96 0.000 20.8 100.0 100.0 
Os benefícios colhidos Nem pouco nem muito importante 2.17 0.015 8.3 66.7 26.7 
Lazer - Passear ou ver montras Algumas vezes 1.94 0.026 62.5 28.9 86.7 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  QQUUEE  TTIIVVEERRAAMM  UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  PPOOSSIITTIIVVAA  

A classe dos que tiveram uma experiência positiva na Educação Física escolar é 

a maior das três e é constituída por 41 (56.9%) professores. 

As variáveis que rapidamente se destacaram e que possuíam maior força na 

caracterização da classe eram as que se relacionavam com os motivos explicativos da 

experiência na Educação Física. A competência do professor, benefícios colhidos, 

convívio, conteúdos leccionados, características das aulas e condições materiais foram 

considerados factores muito importantes para qualificar o tempo passado na disciplina. 

Todas estas modalidades apresentaram-se com valores percentuais superiores a 63.4% 

dos elementos da classe e 74% dos que responderam essa modalidade relativamente à 

totalidade dos professores (Quadro 99). 

Na prática das actividades de lazer, ver televisão foi referido como feito 

diariamente por quase metade dos constituintes da classe (48.8%) e 22%, que 

corresponde a 90% da totalidade, referiu que liam algumas vezes. 

Sobre esta classe é importante referir que, apesar de afirmarem que tiveram uma 

experiência positiva, eram caracterizados por um estilo de vida sedentário. 

Todos os professores que consideraram que o tabaco era um factor prejudicial 

para a saúde pertenciam a essa classe. 
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Quadro 99 – Classe dos professores com experiência positiva na Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal da Educação Física Positiva 9.35 0.000 56.9 100.0 100.0 
Competência do professor Muito importante 3.40 0.000 62.5 73.3 80.5 
Os benefícios colhidos Muito importante 3.31 0.000 52.8 76.3 70.7 
O convívio Muito importante 3.31 0.000 52.8 76.3 70.7 
Os conteúdos Muito importante 3.26 0.001 45.8 78.8 63.4 
As características da aula Muito importante 3.17 0.001 48.6 77.1 65.9 
As condições materiais Muito importante 2.67 0.004 48.6 74.3 63.4 
Natação Não respondeu 2.42 0.008 81.9 64.4 92.7 
Natação Nenhuma vez 2.42 0.008 81.9 64.4 92.7 
Factores que influenciam a Saúde – Tabaco Sim 2.41 0.008 11.1 100.0 19.5 
Lazer – Ler Algumas vezes 2.01 0.022 13.9 90.0 22.0 
Lazer - Ver TV ou vídeo Todos os dias 1.75 0.040 38.9 71.4 48.8 

 

Tal como foi referido no início deste ponto, devido à existência de classes com 

poucos professores optamos por criar apenas 3, de modo a que houvesse um número 

suficiente de professores que permitissem formar uma classe que poderia ser 

devidamente caracterizada. Contudo, a junção das modalidade “boa” e “muito boa” para 

a formação da classe dos professores com experiência positiva retirou alguns aspectos 

que consideramos serem importantes para verificarmos em que medida o passado na 

Educação Física poderia influenciar o estilo de vida. Por esta razão, embora pertençam 

também ao grupo de professores que tiveram um experiência positiva, apresentaremos 

uma subclasse dos professores que tiveram um experiência “muito boa”. 

Este grupo, constituído por 8 professores, era caracterizado pelos que 

leccionavam a disciplina de Educação Física. Este dado era, desde o início, expectável, 

uma vez que a escolha da profissão muitas vezes se deve às experiências positivas que 

se têm na adolescência ou juventude. 

Relativamente às práticas de lazer, tarefas domésticas e ocupação dos tempos 

livres, muito raramente saíam para dançar à noite (75% da classe), realizavam a lida da 

casa (37.5% da classe) ou estavam sozinhos (50% da classe). Por outro lado, algumas 

vezes assistiam a acontecimentos desportivos (75% da classe) e tocavam um 

instrumento ou cantavam (50% da classe). 

A actividade física surgiu através das respostas sobre a prática do Futebol, 

fazendo parte da classe a totalidade dos professores que responderam essa modalidade. 

As condições materiais foram para a maioria destes professores (87.5% da 

classe) um factor muito importante para a determinação da qualidade da experiência 

passada na Educação Física. 
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De salientar ainda que a percepção de um estado de saúde muito bom surgiu 

como variável ilustrativa da classe. O quadro 100 apresenta as variáveis ilustrativas 

desta classe de professores. 

 

Quadro 100 – Subclasse dos professores com muito boa experiência na Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal da EF escolar Muito boa 6.39 0.000 11.1 100.0 100.0 
Disciplina que lecciona Educação Física 3.15 0.001 13.9 50.0 62.5 
Área disciplinar Educação Física 3.15 0.001 13.9 50.0 62.5 
Pratica Futebol Sim 3.11 0.001 4.2 100.0 37.5 
Percepção de saúde Muito boa Saúde 2.39 0.008 6.9 60.0 37.5 
Factor para não se exercitar - Não se aplica Sim 2.34 0.010 43.1 22.6 87.5 
Quanto tempo pratica Futebol por semana Uma hora 2.29 0.011 2.8 100.0 25.0 
Sair para dançar a noite Muito raramente 2.19 0.014 33.3 25.0 75.0 
Realizar a lida da casa Muito raramente 2.15 0.016 8.3 50.0 37.5 
As condições materiais Muito importante 2.00 0.023 48.6 20.0 87.5 
Lazer - Assistir a acontecimentos desportivos Algumas vezes 1.91 0.028 37.5 22.2 75.0 
Lazer - Estar sozinho Muito raramente 1.87 0.031 18.1 30.7 50.0 
AF semana (modalidades colectivas) 1 vez 1.87 0.031 4.2 66.7 25.0 
Lazer - Tocar um instrumento ou cantar Algumas vezes 1.74 0.041 19.4 28.6 50.0 

 

Relacionando a experiência anterior e o estilo de vida, não é possível 

estabelecermos uma relação olhando apenas para os professores desta escola. Contudo, 

não deixa de ser curioso que a prática de actividade física apenas tivesse surgido nos 

extremos, ou seja, entre os que tiveram uma experiência negativa e muito boa. Não 

obstante, o extremo positivo é caracterizado por serem professores de Educação Física, 

indicando então isso que, com a excepção dos professores de Educação Física, para os 

restantes a experiência não foi um factor determinante para a prática de actividades 

físicas e desportivas. 

33..33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  PPEELLAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDAA  PPRRÁÁTTIICCAA  DDEE  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  

Do tratamento estatístico resultaram 4 classes – professores que se consideraram 

sedentários, pouco activos, suficientemente activos e muito activos. 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  QQUUEE  SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAAVVAAMM  SSEEDDEENNTTÁÁRRIIOOSS  

Esta classe é constituída por 5 (6.9%) professores. 

Caracteriza-se por terem respondido que estavam sozinhos quase todos os dias 

(100%), não praticavam actividade física (80%) e não jogavam às cartas ou outros jogos 

semelhantes (100%), como se pode verificar no quadro 101. 
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A caracterização, apesar de simples, espelha correctamente o estilo de vida dos 

elementos que formavam a classe, havendo congruência entre a natureza das 

modalidades e a essência deste grupo de professores. 

 

Quadro 101 – Classe dos professores que se consideraram sedentários 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção do estilo de Vida Sedentário 5.26 0.000 6.9 100.0 100.0 
Lazer - Estar sozinho Quase todos os dias 3.52 0.000 20.8 33.3 100.0 
Lazer - Praticar desporto sem enquadramento Não faço 2.53 0.006 20.8 26.7 80.0 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Não faço 1.80 0.036 52.8 13.2 100.0 
AF semanal – Frequência Nenhuma vez 1.76 0.039 33.3 16.7 80.0 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  QQUUEE  SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAAVVAAMM  PPOOUUCCOO  AACCTTIIVVOO  

Os 25 professores que compõem esta classe correspondem a 34.7% da totalidade 

dos participantes no estudo. 

Relativamente às actividades de lazer, 60% referiu que via televisão todos os 

dias. Caracterizavam-se também por lerem algumas vezes, assim como passear e ver 

montras. Não realizavam trabalho benévolo e não passavam tempo com o companheiro. 

Os elementos obtidos não permitiram deduzir se o facto de não passarem tempo com o 

companheiro, uma das “actividades” mais praticadas nos tempos livres, estaria 

relacionado com a sua inexistência ou se simplesmente preferiam fazer outra coisa 

(Quadro 102). 

O sexo comum a estes elementos era o feminino, sendo que 96% dos elementos 

apresentaram essa modalidade. 

De referir ainda que consideraram que o tabaco era um factor capaz de 

influenciar o estado de saúde.  

Para além das variáveis e modalidades já referidas, outras surgem. Estes 

professores, congruentes com a percepção da sua prática de actividade física, 

responderam que não eram efectivamente activos, mas ponderavam tornar-se nos 

próximos meses (afirmação 2)33. Aparentemente, a inactividade física que caracterizava 

esses professores, que é confirmada pela percepção que tinham e por serem 

classificados de sedentários (72%), poderia estar relacionada com a crença de que a 

actividade física não era um dos principais factores que influenciava a saúde (56% da 

                                                 
33 “Actualmente não tenho sido muito activo, mas estou a pensar tornar-me mais nos próximos meses” 
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classe). Por fim, leccionarem a disciplina de Matemática era ainda uma característica da 

classe. 

 

Quadro 102 – Classe dos professores que se consideraram pouco activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção do estilo de Vida Pouco activo 9.06 0.000 34.7 100.0 100.0 
Quantas vezes pratica Natação por semana Nenhuma vez 2.88 0.002 81.9 42.4 100.0 
Realizar trabalho benévolo Não faço 2.68 0.004 56.9 48.8 80.0 
Lazer - Ver TV ou vídeo Todos os dias 2.42 0.008 38.9 53.6 60.0 
Género Feminino 2.41 0.008 79.2 42.1 96.0 
Os benefícios colhidos Pouco importante 2.25 0.012 5.6 100.0 16.0 
A organização da Escola Indiferente 2.17 0.015 16.7 66.7 32.0 
Lazer – Ler Algumas vezes 2.12 0.017 13.9 70.0 28.0 
Factor que influenciam a saúde - Tabaco Sim 2.10 0.018 11.1 75.0 24.0 
Lazer - Passar tempo com o companheiro Não faço 2.10 0.018 11.1 75.0 24.0 
Lazer - Passear ou ver montras Algumas vezes 2.01 0.022 62.5 44.4 80.0 
Situação em que se encontra Inactivo (Afirmação 2) 1.89 0.029 18.1 61.5 32.0 
O que pensa da prática de AF - Ajuda aliviar tensão Sim 1.82 0.035 51.4 46.0 68.0 
Classificação da duração da actividade física Sedentário 1.81 0.035 55.6 45.0 72.0 
Os conteúdos Pouco importante 1.77 0.039 4.2 100.0 12.0 
Disciplina que lecciona Matemática 1.70 0.045 9.7 71.4 20.0 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  QQUUEE  SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAAVVAAMM  SSUUFFIICCIIEENNTTEEMMEENNTTEE  AACCTTIIVVOOSS  

Classe formada por 36.1% dos professores, cujo valor absoluto era 26. 

Poucas variáveis surgiram na sua caracterização, sendo elas a ocupação dos 

tempos livres a ver televisão ou vídeo quase diariamente, a prática da Natação durante 

sensivelmente uma hora por semana e 30 minutos de corrida (Quadro 103). 

Algo interessante surge quando analisamos estes professores, apesar do exíguo 

número de variáveis que surgiram na sua caracterização. O facto de verem diariamente 

televisão ou vídeo não parece concorrer com a prática da actividade física, podendo 

estes dois comportamentos serem concomitantes. 

 

Quadro 103 – Classe dos professores que se consideraram suficientemente activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção do estilo de Vida Suficientemente activo 9.12 0.000 36.1 100.0 100.0 
Lazer - Ver TV ou vídeo Quase todos os dias 2.71 0.003 38.9 57.1 61.5 
Natação Sim 1.77 0.039 18.1 61.5 30.8 
Correr Até 30 minutos 1.71 0.044 4.2 100.0 11.5 
Natação Uma hora 1.65 0.050 12.5 66.7 23.1 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  QQUUEE  SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAAVVAAMM  MMUUIITTOO  AACCTTIIVVOOSS  

Dezasseis professores (22.2%) faziam parte desta classe.  

Estes, tal como o nome da classe indica, caracterizavam-se por se considerarem 

fisicamente activos (Quadro 104). Quase todos os elementos (87.5%) eram praticantes 

regulares de actividades físicas e desportivas, surgindo como modalidades comuns a 

estes professores as actividades de ginásio (musculação, cardiofitness, aeróbica, step e 
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outras actividades de grupo), alguns desportos de equipa e caminhar. A prática referida 

ganha consistência ao verificar-se que é congruente com a afirmação sobre a situação 

em que encontravam, consideravam que eram bastante activos fisicamente há mais de 6 

meses (afirmação 5)34 (81.3% da classe). 

No lazer participavam em actividade de arte e expressão todos os dias (12.5%). 

Apesar do valor percentual ser relativamente mais baixo, ganha importância ao 

verificar-se que corresponde à totalidade dos que responderam essa modalidade, ou seja, 

apenas os professores que se consideraram muito activos fisicamente é que praticavam 

esse tipo de actividades diariamente. 

Ainda consistente com as respostas anteriormente referidas, para quase todos os 

professores desta classe (87.5%) a actividade física foi considerada um factor que 

influenciava o estado de saúde. Isso poderá explicar, ao mesmo tempo que reforça a 

homogeneidade das respostas, o facto de uma percentagem semelhante (81.3%) ter 

respondido que se sentia com um bom estado de saúde. Para 56.3% a actividade física 

era importante para estar em forma. Talvez por assim o considerarem é que do ponto de 

vista do exercício físico a classe era ilustrada pela sua prática. 

Possivelmente essa visão que tinham da actividade física terá influenciado a 

forma como viam a disciplina de Educação Física, pois quase todos (93.6%) 

consideraram que deveria ser obrigatória e os alunos sujeitos a avaliação. 

 

 

Quadro 104 – Classe dos professores que se consideraram fisicamente muito activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção do estilo de Vida Muito activo 8.12 0.000 22.2 100.0 100.0 
Situação em que se encontra Afirmação 5 4.24 0.000 33.3 54.2 81.3 
Que pensa da prática de AF - Importante p estar em forma Sim 2.65 0.004 26.4 47.4 56.3 
Musculação, cardiofitness Sim 2.51 0.006 13.9 60.0 37.5 
Percepção de saúde Boa Saúde 2.48 0.007 51.4 35.1 81.3 
Factores que influenciam a saúde – AF Sim 2.37 0.009 59.7 32.6 87.5 
Correr 1 hora 2.35 0.009 4.2 100.0 18.8 
Pratica alguma AF regularmente Sim 2.13 0.017 62.5 31.1 87.5 
Passear ou ver montras Muito raramente 2.12 0.017 20.8 46.7 43.8 
Importância da Educação Física no Currículo Obrigatória com avaliação 2.10 0.018 70.8 29.4 93.8 
Musculação, cardiofitness Três vezes 1.85 0.032 5.6 75.0 18.8 
Musculação, cardiofitness 1 hora 1.85 0.032 5.6 75.0 18.8 
Classificação da duração da AF Muito activo 1.85 0.032 5.6 75.0 18.8 
Os benefícios colhidos Muito importante 1.75 0.040 52.8 31.6 75.0 
Outros desportos de equipa Sim 1.68 0.047 2.8 100.0 12.5 
Participar em actividade de arte e expressão Todos os dias 1.68 0.047 2.8 100.0 12.5 
Andar de bicicleta uma hora e meia 1.68 0.047 2.8 100.0 12.5 
Caminhar Quatro vezes 1.68 0.047 2.8 100.0 12.5 
Factores que influenciam a saúde - Alimentação Sim 1.65 0.049 84.7 26.2 100.0 

 

                                                 
34 “Actualmente sou bastante activo fisicamente e já sou há mais de 6 meses” 
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A análise destas classes pode, aparentemente, contradizer os resultados da 

estatística descritiva, uma vez que se verificou que os professores tinham a percepção 

de que eram mais activos do que na verdade responderam, quando foram questionados 

sobre a participação nas actividades física e desportivas. A classe dos professores que se 

classificaram como sedentários não apresenta qualquer problema, porque, em princípio, 

todos os que se qualificaram desta foram eram efectivamente sedentários. Contudo, para 

as restantes classes a situação poderá ser diferente, visto que o valor da percepção da 

participação nas actividades físicas e desportivas era superior ao da classificação da 

mesma. Este facto é visível, por exemplo, na classe dos professores que se consideraram 

suficientemente activos, ao ter aparecido como variáveis caracterizadoras a prática da 

natação, durante uma hora, assim como correr 30 minutos, sem aparecer a frequência 

com que o faziam. Estes resultados levam-nos a supor que o simples facto de praticarem 

actividade física, ainda que seja com pouca frequência, levou os professores a 

considerarem-se fisicamente activos. 

33..44..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  PPEELLAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Do tratamento estatístico resultaram 4 classes, sendo elas, a dos professores com 

percepção de um mau estado de saúde, os que se sentiam com razoável saúde e os que 

referiram ter boa e muito boa saúde. 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  CCOOMM  MMÁÁ  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Classe constituída por 4 elementos e caracterizada apenas por 4 variáveis 

(Quadro 105). 

No lazer, 75% afirmou passar tempo sozinho quase diariamente e 50% 

respondeu que o fazia algumas vezes com o companheiro. Das respostas depreende-se 

que não eram muito sociáveis, preferindo desfrutar da sua própria companhia. Caso a 

percepção de saúde correspondesse ao real estado, esta situação também poderia estar 

relacionada com o isolamento, normalmente provocado por patologias e pelo facto de 

não poderem realizar muitas outras actividades. Contudo, devido a existência apenas de 

4 elementos na classe pouco se pode afirmar peremptoriamente. 
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Interessante foi observar que eram fisicamente inactivos (afirmação 1)35, mas 

apesar disso pretendiam manter essa condição. Nesta situação é pertinente referir que 

muito provavelmente estes professores desconheciam o real valor da prática regular de 

actividade física, quer ao nível do contributo efectivo para uma melhoria da saúde, quer 

ao nível, consequentemente, do melhoramento da percepção do estado de saúde. 

 

Quadro 105 – Classe dos professores com má percepção de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global 

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção de saúde Não se sente de muito boa saúde 4.76 0.000 5.6 100.0 100.0 
Lazer - Estar sozinho Quase todos os dias 1.93 0.027 20.8 20.0 75.0 
Lazer - Passar tempo com o companheiro Algumas vezes 1.84 0.033 8.3 33.3 50.0 
Situação em que se encontra Afirmação 135 1.84 0.033 8.3 33.3 50.0 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  CCOOMM  RRAAZZOOÁÁVVEELL  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Os 36.1% de professores que constituem a classe correspondem a 26. 

Estes professores nos momentos de lazer caracterizavam-se por ouvirem música 

e por não jogarem às cartas ou outros jogos semelhantes (Quadro 106). 

A prática desportiva apareceu através da modalidade de Basquetebol. Na 

verdade, o número de praticantes pertencentes à classe era relativamente reduzido 

(11.5%), mas esse valor adquire outra expressão ao corresponder à totalidade dos que 

responderam essa modalidade, ou seja, apenas os professores desta classe eram 

praticantes de Basquetebol. Como o facto de não serem desportistas não caracterizava a 

classe, é com naturalidade que se verifica que a modalidade “não selecciona a opção” 

apareceu para ilustrar a variável sobre os factores para não se exercitarem. 

Para uma grande percentagem (61.5%), a experiência pessoal na Educação 

Física escolar foi considerada boa. 

Não considerar a alimentação um factor susceptível de influenciar a saúde era 

ilustrativo da classe, não obstante, não apareceram outros que poderiam contribuir para 

melhor conhecer o pensamento desses professores. Isso sugere que, entre os vários 

factores apresentados, não existiu nenhum que reunisse o consenso de uma grande 

percentagem. 

 

 

 

                                                 
35 “Actualmente não tenho sido muito activo fisicamente e não pretendo mudar nos próximos 6 meses” 
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Quadro 106 – Classe dos professores com razoável percepção de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção de saúde Razoável saúde 9.12 0.000 36.1 100.0 100.0 
Factor que influenciam a saúde - Alimentação Não selecciona opção 2.37 0.009 15.3 72.7 30.8 
Lazer - Ouvir música Quase todos os dias 1.92 0.027 23.6 58.8 38.5 
Lazer - Jogar às cartas ou jogos de vídeo Não faço 1.87 0.031 52.8 47.4 69.2 
Factor para não se exercitar - Não sou desportista Não selecciona opção 1.77 0.039 45.8 48.5 61.5 
Experiência Pessoal da EF escolar Boa 1.77 0.039 45.8 48.5 61.5 
Prática Basquetebol Sim 1.71 0.044 4.2 100.0 11.5 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  CCOOMM  BBOOAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Relativamente à percepção de saúde dos professores, esta é a maior classe, com 

37 (51.4%) dos 72 participantes no estudo. 

Com elevado valor teste (3.10) apareceu como primeira variável ilustrativa a 

percepção de um estilo de vida activo (32.4% da classe). De salientar que os 32.4% da 

classe corresponde à quase totalidade de todos os professores que responderam essa 

modalidade (92.3%). Congruente com a percepção do estilo de vida estava a prática de 

actividades físicas e desportivas que concomitantemente ilustrava a classe, aparecendo a 

modalidade da Natação (29.7% da classe, 84.6% na modalidade) e actividades 

normalmente praticadas em ginásios como a aeróbica, step e outras actividades de grupo 

(13.5% da classe, 100% na modalidade) (Quadro 107). 

 

Quadro 107 – Classe dos professores com boa percepção de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção de saúde Boa saúde 9.42 0.000 51.4 100.0 100.0 
Como se classifica fisicamente Activo 3.10 0.001 18.1 92.3 32.4 
Pratica Natação Sim 2.40 0.008 18.1 84.6 29.7 
Aeróbica, step, actividades de grupo Uma hora e meia 1.86 0.031 6.9 100.0 13.5 

 

Da análise destes dados é possível concluir que existe uma relação entre a 

percepção do estado de saúde e a prática de actividades físicas e desportivas, semelhante 

ao que se verifica em jovens (Marques, 2003). 

 

PPRROOFFEESSSSOORREESS  CCOOMM  MMUUIITTOO  BBOOAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Esta classe, com apenas 5 professores, apresenta algumas semelhanças com a 

descrita anteriormente. 

Os professor com muito boa percepção do estado de saúde eram fisicamente 

activos, aparecendo como variáveis ilustrativas a prática do Futebol, a musculação e 

cardiofitness e percepcionaram ter um estilo de vida muito activo (Quadro 108). 
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Para 60% dos elementos da classe a Educação Física foi uma experiência muito 

boa. Ainda que o tratamento estatístico não permitisse essa verificação, pode ser que o 

gosto pela prática de actividades físicas e desportivas tivesse a sua génese na idade 

escolar, como resultado das experiências positivas que experimentaram. 

Contrariamente à classe dos professores que referiram ter um mau estado de 

saúde, estes responderam que raramente estavam sozinhos (60%), mas, por outro lado, 

na sua totalidade, dedicavam-se à leitura quase todos os dias. 

 

Quadro 108 – Classe dos professores com muito boa percepção de saúde 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção de saúde Muito boa Saúde 5.26 0.000 6.9 100.0 100.0 
Experiência Pessoal da EF escolar Muito boa 2.39 0.008 11.1 37.5 60.0 
Pratica Futebol Sim 2.28 0.011 4.2 66.7 40.0 
Como se classifica fisicamente Muito activo 2.28 0.011 4.2 66.7 40.0 
Lazer – Ler Quase todos os dias 2.12 0.017 45.8 15.2 100.0 
Musculação, cardiofitness Uma hora e meia 1.80 0.036 6.9 40.0 40.0 
Lazer – Estar sozinho Muito raramente 1.77 0.038 18.1 23.1 60.0 

 

Também nesta classe foi possível observar a relação existente entre a percepção 

de saúde, a prática de actividades físicas e desportivas e o estilo de vida, indicando que 

quando a percepção de saúde é positiva os restantes aspectos seguem a mesma 

tendência. 

44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AAOOSS  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  

Os funcionários responderam a um questionário já anteriormente descrito no 

capítulo da metodologia. A ordem dos resultados dos grupos de questões apresentadas 

para os professores será também seguida para os funcionários. 

Em relação às actividades de lazer e tarefas domésticas, as mais referidas foram 

realizar a lida da casa, ver televisão, passar tempo com o companheiro, ler e ouvir 

música, como se pode verificar no quadro 109. Neste ponto é possível observar-se que 

as actividades referidas eram semelhantes as indicadas pelos professores, embora não 

pela mesma ordem. Muito provavelmente o valor relativo à lida da casa é elevado por se 

tratar de um grupo constituído fundamentalmente por indivíduos do sexo feminino. 

Entre as actividades menos praticadas estavam “realizar trabalho benévolo”, 

participar em actividades associativas, tocar um instrumento, jogar às cartas, praticar 
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actividade física sob a orientação de um treinador, sair para dançar à noite e ir ao 

cinema/teatro. 

Com a excepção da realização da lida da casa, que não se pode considerar lazer, 

os tempos livres dos funcionários eram ocupados de forma passiva.  

 

Quadro 109 – Actividades de lazer praticadas pelos funcionários 

Actividades de lazer/tarefas Todos os dias Quase todos os dias Total 

Realizar a lida da casa 57.89 18.42 76.32 
Ver televisão ou vídeo 57.89 15.79 73.68 
Passar tempo com o companheiro 65.79 2.63 68.42 
Ler 39.47 23.68 63.16 
Ouvir música 36.84 15.79 52.63 
Sair para dançar à noite 2.63 2.63 5.26 
Actividade física formal 0 5.26 5.26 
Jogar às cartas 0 5.26 5.26 
Tocar instrumento ou cantar 2.63 0 2.63 
Actividades associativas 0 2.63 2.63 
Trabalho benévolo 0 0 0 

 

Quando questionados sobre a prática regular de actividade física, 26.3% afirmou 

que o fazia, 68.4% respondeu negativamente e dois sujeitos não responderam à questão. 

Dos praticantes, a actividade mais comum era caminhar, contudo, mereceu apenas o 

registo de 31.6%, o que correspondia a 12 funcionários. Seguiram-se a natação e a 

corrida, com 3 (7.9%) participantes cada, andar de bicicleta (5.3%) e por último 

apareceu dançar, jogar Futebol, artes marciais, jogos de raquete e hidroginástica, cada 

uma com um participante. O resto das modalidades referenciadas na lista não mereceu 

qualquer registo. Também entre os funcionários verificou-se que os desportos colectivos 

não eram a preferência e as modalidades individuais foram as mais citadas. 

A frequência com que os funcionários referiram praticar actividade física era 

muito baixa, como se pode observar no quadro 110. Apenas 3 actividades eram 

praticadas 3 ou mais dias, mas todas elas apresentam valores pouco expressivos. 

 

Quadro 110 – Frequência semanal das actividades praticadas pelos funcionários 

Frequência semanal (valores absolutos) 
Actividades 

1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 

Total 

N=38 

Andar de bicicleta 1 1     2 
Jardinagem 1      1 
Artes marciais   1    1 
Natação  2 1    3 
Hidroginástica  1     1 
Correr 1      1 
Caminhar 1 1   2 1 5 
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De acordo com a classificação da actividade física dos funcionários, concluímos 

que 31 (81.6%) eram sedentários, 2 (5.3%) pouco activos, 4 (10.5%) suficientemente 

activos e apenas um sujeito foi considerado muito activo. 

Surpreendentemente, quando questionados directamente sobre a percepção do 

estilo de vida, apenas 2 (5.3%) se consideraram sedentários, contrastando com os 

81.6%. Dos restantes, 9 (23.7%) responderam que eram pouco activos e 60.5% 

suficientemente activos ou muito activos. A figura 6 mostra as diferenças entre a 

classificação baseada na actividade física que referiram praticar e a percepção que 

tinham do estilo de vida. 

 

 
Figura 6 – Classificação e auto-classificação da actividade física dos funcionários 

 

Muito provavelmente a discrepância de valores que se verifica na figura 6, para 

os sedentários, deve-se ao facto de muitas vezes terem um trabalho manual, ficando 

frequentemente cansados fisicamente, logo, consideraram que eram activos ou muito 

activos. Alguns dos funcionários tinham como funções a limpeza das salas de aula e de 

outros espaços escolares, outros eram responsáveis pelo bar/refeitório, reprografia, 

papelaria e apoio aos professores, o que implicava constantes deslocamentos e passar 

longas horas em pé. 

Dos funcionários que responderam não praticar actividade física, as razões que 

serviram de móbil para o seu comportamento foram principalmente a falta de tempo 

(34.2%), o custo elevado associado à prática (23.7%), a vontade de fazer outra coisa 

(23.7%) e não se considerarem “desportistas” (18.4%). Outras razões foram ainda 

apontadas, como por exemplo, a falta de energia, que pode ser entendido se atentarmos 

para a natureza do trabalho de alguns, a inexistência de infra-estruturas (10.5%), uma 

saúde débil, vergonha e o tempo que se perde. Contudo, quase todas apresentaram 
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valores reduzidos, sendo referidas por um ou dois sujeitos. Destaca-se o facto da escola 

não oferecer nenhuma actividade para os funcionários, o que difere de outros países, 

onde se procura, no local de trabalho, promover oportunidades para os trabalhadores 

praticarem actividade física (Bauman et al., 2002). Se assim fosse, os 23.7% que 

afirmaram não praticar actividade física por causa dos custos associados seriam 

potenciais praticantes. 

Sobre o que pensavam da prática regular de actividades físicas e desportistas, 

63.2% manifestou que contribuía para manter um bom estado de saúde, apesar de existir 

um elevado número de sedentários. “Ajuda a aliviar a tensão” foi respondido por 

47.4%, perder peso por 34.2% e a importância da actividade física para a manutenção 

da forma física foi também mencionada por 10.5%. Embora com valores diferentes, 

verifica-se que estas respostas foram igualmente referidas pelos professores. 

Sobre a Educação Física ao longo do percurso escolar, 60.5% afirmou que teve a 

disciplina. Destes, 26.3% teve no ensino primário, 31.6% a partir do 5º ano de 

escolaridade e um sujeito não respondeu à questão. Da experiência que tiveram, para 

42.1% foi boa ou muito boa, 15.8% afirmou que foi indiferente e apenas para uma 

pessoa foi negativa. O quadro 111 mostra os valores relativos à experiência pessoal da 

Educação Física dos funcionários. 

 

Quadro 111 – Experiência passada dos funcionários na disciplina de Educação Física 

Experiência Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Muito má 0 0 
Má 1 2.6 
Nem má nem boa 6 15.8 
Boa 10 26.3 
Muito boa 6 15.8 
Não respondeu 15 39.5 
Total 38 100.0 

 

Os factores que mais contribuíram para a formulação da atitude face à 

experiência passada na Educação Física foram a experiência do professor e o convívio, 

sendo cada factor considerado importante por 47.4%. Seguiram-se os benefícios 

colhidos (42.1%), instalações e características das aulas, cada um com 39.5%, a 

organização da escola (36.8%) e, por fim, os conteúdos leccionados (34.2%). Apesar de 

existir uma variação entre os valores, para todos os factores houve uma percentagem 

considerável, o que dificulta a afirmação peremptória de que algum factor se sobrepõe 

aos restantes. 
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A maioria dos funcionários defendia que a Educação Física deveria ser 

obrigatória (76.3%), mas destes, 34.2% não concordava com a existência de avaliação, 

como se pode observar no quadro 112. Apenas 4 sujeitos consideraram que a disciplina 

deveria ser opcional e um não tinha opinião formada sobre o assunto. Os 44.7%, que 

corresponde aos que defenderam que deveria ser obrigatória sem avaliação e opcional, 

parece indicar que muitos profissionais desta classe encaravam a disciplina como um 

espaço de recreação e lazer, desprovido da seriedade que é devida a qualquer disciplina 

escolar. 

 

Quadro 112 – Importância que os funcionários atribuem à disciplina de Educação Física 

Importância atribuída à Educação Física Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Ser obrigatória e os alunos sujeitos a avaliação  16 42.1 
Ser obrigatória mas sem avaliação 13 34.2 
Ser opcional 4 10.5 
Não deve existir 0 0 
Não tenho opinião 1 2.6 
Não respondeu 4 10.5 
Total 38 100.0 

 

Quanto ao que consideraram ser a principal finalidade da Educação Física, 

63.2% respondeu a promoção de estilos de vida activos e saudáveis. A função de catarse 

– libertação de energias – foi referida por 18.4%. Finalmente, a aprendizagem de uma 

boa conduta moral e proporcionar momentos de descontracção e lazer tiveram apenas 

uma resposta cada. 

No que concerne à oferta de actividade física existente na escola, para pouco 

mais de metade (55.3%) era suficiente para a promoção e benefício da saúde. Não 

obstante, 23.7% expressaram o contrário, ou seja, que não era suficiente. A esta questão 

faltaram as respostas de 8 indivíduos, o que correspondia a 21.1% do total dos 

respondentes. Isso poderá mostrar o desconhecimento do que a escola verdadeiramente 

oferecia aos seus alunos e até mesmo às outras pessoas que pertenciam à comunidade 

escolar. 

Da lista apresentada com os vários factores que poderiam influenciar a saúde 

poderiam seleccionar no máximo dois. Das respostas dadas verificou-se que a 

alimentação, o tabaco e a actividade física foram os que mereceram mais atenção. 

Factores como o suporte familiar/amigos, stress, meio ambiente e herança genética 

tiveram valores muito reduzidos. Esses resultados indicam que, de acordo com o 

pensamento dos respondentes, havendo vontade individual os principais problemas de 
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saúde pública poderiam ser solucionados, uma vez que os factores susceptíveis de 

influenciar a saúde que mais vezes foram referidos são passíveis de ser modificáveis. O 

pensamento dos funcionários parece estar de acordo com o que vem expresso na 

literatura (WHO, 2002; WHO, 2003). O quadro 113 contém os valores das respostas 

atribuídas a cada factor. 

 

Quadro 113 – Factores que os funcionários consideram que podem influenciar a saúde 

Factores Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Alimentação 21 55.3 
Peso 6 15.8 
Tabaco 13 34.2 
O meio ambiente 1 2.6 
Actividade física/exercício 12 31.56 
Consumo de álcool 8 21.1 
Stress 2 5.3 
Herança genética 1 2.6 
Suporte familiar e dos amigos 3 7.9 

 

Sobre a percepção do estado de saúde, a opção mais seleccionada foi um estado 

de saúde razoável (44.7%). Com quase menos oito pontos percentuais seguiram os que 

percepcionaram estar de boa ou muito boa saúde (36.8%) e apenas 5 funcionários não se 

consideraram saudáveis no momento em que responderam ao questionário. 

Dos resultados acima apresentados, relativamente aos funcionários, podemos 

resumir afirmando que a lida da casa era a tarefa que mais consumia o tempo e as 

actividades de lazer mais praticadas foram ver televisão, estar com o companheiro e 

ouvir musica. Pouco mais de 25% afirmou praticar actividade física regularmente, 

sendo caminhar a actividade mais citada. A grande maioria foi classificada como 

sedentária, por praticarem somente uma hora ou menos de actividade física por semana, 

mas, surpreendentemente, apenas 5.3% se classificam desta forma. Entre os não 

praticantes e os que gostariam de praticar amiúde, a falta de tempo foi mencionada 

como sendo o principal motivo limitador. Cerca de 40% teve uma boa experiência na 

disciplina de Educação Física e o que mais contribuiu para essa situação foi a 

competência do professor e o convívio que tiveram com os colegas. A grande maioria 

referiu que a Educação Física deveria ser obrigatória, mas quase metade dos que 

expressaram essa opinião também consideraram que não deveria existir avaliação. 

Indiferente ao facto de terem respondido que a disciplina deveria ter ou não avaliação, 

para uma elevada percentagem a principal finalidade da Educação Física era a 

promoção de estilos de vida activos e saudáveis. Quando questionados sobre os factores 
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que influenciam a saúde, a alimentação, o tabaco e a actividade física foram os que 

mereceram maiores destaques. Por fim, menos de metade referiu ter boa ou muito boa 

saúde. 

44..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  PPEELLAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNAA  EEFF  

Para a caracterização dos funcionários pela experiência na disciplina de 

Educação Física foram criadas 3 classes. Os funcionários que tiveram uma experiência 

“nem boa nem má”, os que tiveram boa e, por fim, muito boa. 

 

FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  CCOOMM  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  IINNDDIIFFEERREENNTTEE  

Esta classe é formada por 6 indivíduos, o correspondente a 15.8% dos 

funcionários. 

As 3 modalidades que surgiram na ilustração da classe têm o valor teste superior 

a 2, o que demonstra que possuem um forte poder de caracterização (Quadro 114). Para 

este grupo de indivíduos, relativamente à qualificação da experiência na disciplina de 

Educação Física, os benefícios que obtiveram não desempenharam um papel 

determinante. Metade dos sujeitos da classe, correspondendo à totalidade dos que 

responderam essa modalidade, tinham um motivo para não se exercitarem. Contudo, 

esse motivo não foi devidamente expresso, aparecendo simplesmente como “outra 

razão”. Daqui apenas importa salientar a existência de uma razão que contribuía para 

não praticarem actividade física. Não obstante, 50% classificaram-se como 

suficientemente activos. Muito provavelmente essa resposta teve por base a profissão, 

que muitas vezes obrigava à realização de trabalhos que requeriam esforço físico, daí 

essa percepção do estilo de vida. 

 

Quadro 114 – Classe dos funcionários com experiência indiferente na Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal Nem má nem boa 4.95 0.000 15.8 100.0 100.0 
Os benefícios colhidos Indiferente 2.82 0.002 7.9 100.0 50.0 
Factor para não se exercitar - Outra razão Sim 2.82 0.002 7.9 100.0 50.0 
Classificação da duração da AF Suficientemente activo 2.37 0.009 10.5 75.0 50.0 

 

FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  CCOOMM  BBOOAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  

Esta classe integra 10 funcionários (26.3%). 
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Como seria previsível, a totalidade teve Educação Física escolar. As restantes 

variáveis que surgiram na ilustração da classe são relativas aos motivos explicativos da 

qualidade da experiência (Quadro 115). A organização da escola e os benefícios que 

advieram da disciplina foram considerados muito importantes por 60% e 70%, 

respectivamente. Superando em importância estes dois factores surgiu a competência do 

professor (50% da classe, 71.4% na modalidade). Como a experiência que estes 

funcionários tiveram foi boa, depreende-se que a escola e a disciplina estavam bem 

organizadas, os benefícios foram proveitosos e o professor ministrou a disciplina com 

proficiência. Contudo, não apareceu nenhuma variável que relacionasse essa 

experiência passada e a prática de actividades físicas e desportivas. 

 

Quadro 115 – Classe dos funcionários com boa experiência na Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal Boa 5.87 0.000 26.3 100.0 100.0 
Teve EF na Escola Sim 2.82 0.002 60.5 43.5 100.0 
A organização da Escola Muito importante 2.61 0.005 23.7 66.7 60.0 
A competência do professor Totalmente importante 2.41 0.008 18.4 71.4 50.0 
Os benefícios colhidos Muito importante 2.36 0.009 34.2 53.9 70.0 

 

FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  CCOOMM  MMUUIITTOO  BBOOAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  

A classe é constituída por 6 funcionários (15.8%) e é caracterizada apenas por 

uma variável relativa a um factor que teve influência na formulação da opinião sobre a 

experiência passada (característica das aulas), sendo considerada muito importante para 

83.3%. A inexistência de mais variáveis ilustrativas não permite traçar um perfil dos 

funcionários desta classe (Quadro 116). 

 

Quadro 116 – Classe dos funcionários com muito boa experiência na Educação Física 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Experiência Pessoal Muito Boa 4.95 0.000 15.8 100.0 100.0 
As características das aulas Muito importante 2.42 0.008 31.6 41.7 83.3 

 

44..22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  PPEELLAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDAA  PPRRÁÁTTIICCAA  DDEE  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  

Os funcionários foram agrupados em 4 classes, sendo elas, os que se 

consideravam pouco activos, suficientemente activos, activos e muito activos. 
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FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  QQUUEE  SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAAMM  PPOOUUCCOO  AACCTTIIVVOOSS  

Classe constituída por 9 (23.7%) sujeitos. 

Esta classe caracterizava-se pela quase totalidade (88.9%) dos seus elementos ter 

afirmado que viam televisão todos os dias e por outra grande parte não participar em 

actividades de arte e expressão (66.7%) nos momentos de lazer, como se pode observar 

no quadro 117. 

Fisicamente consideraram-se pouco activos, mas afirmaram que ponderavam 

mudar esta situação (afirmação 2)36. É deveras interessante verificar que apesar de 

terem respondido que eram categoricamente sedentários, de terem um índice de massa 

corporal superior à média geral, de acordo com o peso e a altura reportados, 

consideraram que a actividade física ajudava para perder peso. 

 

Quadro 117 – Classe dos funcionários que se consideraram pouco activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção do estilo de vida Pouco activo 5.70 0.000 23.7 100.0 100.0 
Situação em que se encontra Afirmação 236 3.48 0.000 13.2 100.0 55.6 
O que pensa da prática de AF - Ajuda a perder peso Seleccionou a opção 1.92 0.028 34.2 46.2 66.7 
Lazer - Participar em actividades de arte e expressão Não faço 1.92 0.028 34.2 46.2 66.7 
Lazer - Ver TV ou vídeo Todos os dias 1.82 0.034 57.9 36.4 88.9 

 

FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  QQUUEE  SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAAMM  SSUUFFIICCIIEENNTTEEMMEENNTTEE  AACCTTIIVVOOSS  

Semelhante à classe anterior, esta também é constituída por 9 (23.7%) 

funcionários. 

No lazer destaca-se terem referido o convívio com os amigos quase todos os dias 

(55.6% da classe, 83.3% na modalidade), o facto de estarem sozinhos algumas vezes 

(88.9% da classe, 40% na modalidade) e irem com a mesma frequência ao cinema ou ao 

teatro (66.7% da classe, 42.9% na modalidade). Sabendo que normalmente as pessoas 

vão ao cinema ou ao teatro acompanhadas e atendendo que foi respondido que quase 

diariamente conviviam com os amigos, inferimos que os elementos desta classe eram 

sociáveis (Quadro 118). 

Na caracterização da classe surgiram três variáveis que serviam para descrever a 

importância dos motivos que contribuíram para qualificar a experiência passada na 

Educação Física, sendo elas as características das aulas, os benefícios e o convívio. A 

todas elas foi atribuída máxima importância, mas, surpreendentemente, a variável sobre 
                                                 

36 “Actualmente não tenho sido muito activo, mas estou a pensar tornar-me mais activo nos próximos meses.” 
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a experiência na Educação Física não figurou da ilustração da classe. Não obstante, e 

reforçando a ideia desenvolvida no final do parágrafo anterior, interessa aqui referir a 

importância atribuída ao convívio. 

Apesar de se considerarem suficientemente activos e de não aparecer qualquer 

variável ilustrativa sobre a prática regular de actividades físicas e desportivas, pensamos 

que isso se deve às tarefas profissionais desempenhadas que, por si só, eram 

consideradas suficientes, ou simplesmente porque não tinham a noção da necessidade e 

importância da actividade física na promoção da saúde. 

A quase totalidade destes funcionários tinha habilitações literárias ao nível do 

ensino secundário (88.9%). 

 

Quadro 118 – Classe dos funcionários que se consideraram suficientemente activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção do estilo de vida Suficientemente activo 5.70 0.000 23.7 100.0 100.0 
Lazer - Conviver com os amigos Quase todos os dias 3.00 0.001 15.8 83.3 55.6 
As características das aulas Totalmente importante 2.33 0.010 7.9 100.0 33.3 
Os benefícios colhidos Totalmente importante 2.33 0.010 7.9 100.0 33.3 
Lazer - Estar sozinho Algumas vezes 2.17 0.015 52.6 40.0 88.9 
Habilitações literárias 10º - 12º ano 1.99 0.023 55.3 38.1 88.9 
Factor que influenciam a saúde - tabaco Seleccionou a opção 1.92 0.028 34.2 46.2 66.7 
O convívio com os colegas Totalmente importante 1.82 0.035 10.5 75.0 33.3 
Lazer - Ir ao cinema ou ao teatro Algumas vezes 1.71 0.044 36.8 42.9 66.7 

 

FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  QQUUEE  SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAAMM  MMUUIITTOO  AACCTTIIVVOOSS  

Classe formada por 14 (36.8%) funcionários. 

É caracterizada somente por 4 variáveis (Quadro 119). A grande maioria 

(85.7%) respondeu que a prática de actividade física contribuía para manter um bom 

estado de saúde. Contudo, não há nenhuma variável ilustrativa que se refira à prática de 

actividades físicas e desportivas, para caracterizar os sujeitos que se consideraram 

fisicamente muito activos. Aparentemente existia uma incongruência, mas se 

atendermos ao facto de que tinham como responsabilidade o auxílio aos professores e a 

manutenção de todo o edifício escolar, podemos concluir que se tratava de um trabalho 

por vezes extenuante do ponto de vista físico, o que poderá ter levado a que se 

considerassem fisicamente muito activos, ou seja, a percepção que tinham do seu estilo 

de vida podia estar relacionada com a ocupação laboral, como já foi referido para a 

classe descrita anteriormente. 

No lazer participavam em actividades de arte e expressão, 21.4% faziam-no 

todos os dias e 42.9% algumas vezes. Para além desta actividade, 21.4%, que 
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correspondia à totalidade dos funcionários que responderam essa modalidade, passavam 

tempo sozinhos. 

 

Quadro 119 – Classe dos funcionários que se consideraram muito activos 

Variável Nominal Modalidade 
Valor 
Teste Prob. Global

Classe/ 
Modalidade 

Modalidade/ 
Classe 

Percepção do estilo de vida Muito activo 6.36 0.000 36.8 100.0 100.0 
Que pensa da AF - Contribui p manter bom estado de saúde Sim 1.89 0.029 63.2 50.0 85.7 
Participar em actividades de arte e expressão Todos os dias 1.72 0.043 7.9 100.0 21.4 
Estar sozinho Todos os dias 1.72 0.043 7.9 100.0 21.4 
Participar em actividades de arte e expressão Algumas vezes 1.71 0.044 23.7 66.7 42.7 

 

55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  ÀÀ  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EE  CCLLIIMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  

Na investigação procurou-se analisar a posição oficial da escola face à educação 

para a saúde, prática das actividades físicas e desportivas e, logicamente, promoção de 

estilos de vida activos e saudáveis. Para tal, a entrevista ao presidente do Conselho 

Executivo e a análise do Projecto Educativo de Escola revelaram-se assaz facilitadores 

para a obtenção dessa informação. Como estes dois processos de recolha de dados se 

complementam, as informações recolhidas serão apresentadas concomitantemente. 

O Projecto Educativo de Escola, documento orientador da actividade escolar, 

contém os principais objectivos que se pretendem atingir, de acordo com o que a lei e a 

escola consideravam verdadeiramente importante para a formação dos alunos e 

funcionamento normal da instituição. 

Assim sendo, as metas definidas mostravam quais eram as principais 

preocupações. Essas prendiam-se, fundamentalmente, com a criação de “condições 

facilitadoras da formação integral do aluno e do seu sucesso” escolar; a melhoria 

significativa das “condições de trabalho de todos os elementos da comunidade escolar”; 

a criação de uma instituição com “identidade própria, interveniente e aceite de pleno 

direito junto da comunidade social”; a “comunidade educativa para a construção e 

vivência da autonomia da escola, no quadro de uma gestão partilhada e da articulação 

dos vários órgãos e serviços previstos no novo modelo de gestão e administração dos 

estabelecimentos de ensino e dos representantes da comunidade social”. 

Como se pode verificar, essas metas gerais privilegiavam o sucesso académico 

dos alunos, o bem-estar de toda a comunidade escolar e o bom relacionamento com a 
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comunidade exterior. Delas decorriam objectivos mais específicos, para os quais a 

direcção, os professores e funcionários trabalhavam afincadamente para vê-los 

concretizados, sendo eles o desenvolvimento de “estratégias que impliquem o aluno na 

sua aprendizagem”, procurando com isso envolver os alunos no seu próprio processo 

formativo, passando a ser os principais interessados no sucesso. Devido à boa imagem 

que a escola tinha, no que diz respeito ao sucesso académico, ocupando os lugares 

cimeiros nos rankings nacionais, elaborados com base nas avaliações dos exames dos 

alunos finalistas, como já foi mencionado, existia a preocupação em “manter o nível 

geral de sucesso escolar” e minorar “significativamente o insucesso nos casos 

identificados”. Essa estratégia demonstrava a preocupação com os alunos e a atenção 

com que eram seguidos individualmente os casos preocupantes. 

A direcção definia a escola como um local de trabalho sério e exigente, com o 

objectivo principal de preparar adequadamente os alunos para cada ano lectivo. A 

direcção assumia que o facto de ser uma escola secundária com 3º ciclo do ensino 

básico tinha uma “dupla responsabilidade em relação à educação dos jovens”. A 

primeira estava relacionada com a preparação dos alunos que frequentavam o 3º ciclo 

do ensino básico, para que pudessem transitar para o ensino secundário suficientemente 

“preparados”. A segunda relacionava-se com a preparação dos alunos do ensino 

secundário para o acesso ao ensino superior. Para tal, a qualificação e valorização do 

corpo docente era importante e por isso era promovida a formação, “tendo em vista a 

melhoria das suas competências profissionais decorrentes do Projecto Educativo, bem 

como a sua satisfação pessoal”. A formação contínua, ao longo da carreira, era um 

aspecto importante. Existia a convicção que a formação contribuía para a melhoria do 

desempenho profissional. 

As relações humanas dentro da escola eram privilegiadas e por esta razão a 

direcção procurava manter e reforçar o bom relacionamento pedagógico e social 

existente entre alunos, funcionários e professores. Isso acontecia muitas vezes através 

do incentivo para a “participação de todos os elementos da comunidade escolar na vida 

da escola, promovendo o trabalho colectivo”. 

Como a escola não é unicamente construída por pessoas, os recursos materiais 

também mereceram a atenção da direcção. Constava do Projecto Educativo de Escola o 

objectivo de “revitalizar os espaços físicos da escola (interiores e exteriores), equipar 
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gradualmente a escola com infra-estruturas diversificadas e optimizar os serviços e 

outras estruturas no sentido de melhor servir a comunidade escolar”. Por esta razão, 

aquando da realização do estudo estava em curso um conjunto de obras de restauração 

dos edifícios. 

Todas estas medidas objectivadas e em curso na escola tinham por escopo, 

primeiramente, a consecução do mais importante objectivo – a formação académica dos 

alunos, ou seja, que os alunos aprendessem os conteúdos das disciplinas nucleares do 

currículo. 

No entanto, como instituição com prestígio no sistema educativo português, e 

inserida numa comunidade, no Projecto Educativo de Escola constava que era também 

importante “projectar para o exterior a imagem da escola”. 

Especificamente sobre a educação e promoção da saúde, a “Escola não tem 

nenhum projecto onde este tema seja abordado. Não existe nenhum espaço para 

colocar em prática os alertas em relação à saúde. No entanto, os professores, 

principalmente no âmbito das ciências naturais, embora façam parte dos conteúdos 

programático, têm a preocupação de alertar para determinadas situações que dizem 

respeito, principalmente, com a alimentação. Depois há o grupo de Educação Física 

que também tem a preocupação, na sua disciplina, de alertar os alunos para o seu bem-

estar físico”. Ou seja, existiam apenas algumas tentativas não estruturadas no âmbito de 

algumas disciplinas. Desta forma não se pode afirmar que o que vinha consignado no 

Projecto Educativo de Escola sobre a sensibilização dos alunos “para o gosto pela 

actividade física” era uma preocupação comum a todos os professores, funcionários e 

membros da direcção, tendo mesmo sido afirmado que “há um projecto relacionado 

com a saúde, que é dinamizado pela Direcção Regional de Educação de Lisboa, mas 

não nos candidatámos. Esta decisão foi tomada com pesar “por saber que temos 

condições”. O principal motivo para a não participação no projecto foi a 

indisponibilidade dos professores para assumirem um projecto dessa natureza. “Não 

posso obrigar ninguém a agarrar numa coisa dessas, porque não é só o agarrar, depois 

há que sensibilizar os jovens a entrar no projecto. Sabemos que quando as coisas são 

forçadas nunca funcionam”. Apesar de tudo, havia consciência de que “devem ser 

incentivados os jovens a terem uma vida saudável, tanto ao nível da alimentação como 

da actividade física”. 
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A direcção reconheceu que a actividade física promovida na escola não era 

suficiente. A agravar ainda existia o facto do bairro não ter infra-estruturas adequadas 

para colmatar a falha da escola, por isso considerou que “fora do currículo, a partir de 

determinada altura do ano, quando os dias já são maiores, a Escola deveria estar 

aberta além das 7 da tarde, de forma que os alunos pudessem usufruir dos espaços 

para praticar desporto”. Algumas das razões apontadas para a impossibilidade da 

promoção da actividade física eram o número de alunos matriculados na escola e a 

quantidade de disciplinas que constituíam o currículo escolar. Estes dois factores 

associados dificultavam a elaboração dos horários escolares, havendo “uma grande 

polémica em volta da distribuição da carga horária”.  

Sobre a distribuição das aulas de Educação Física no horário escolar das turmas, 

a direcção entendeu que não podia “sacrificar uma escola em detrimento de uma 

disciplina”. Assim, no ensino secundário os alunos tinham dois blocos de 90 minutos, 

ao contrário daquilo que os programas recomendam. Contudo, a direcção procurou 

“sempre não colocar os blocos em dias seguidos”, o que nem sempre era fácil “porque 

todos os alunos partilham o mesmo pavilhão. Não é possível fazer primeiro os horários 

de Educação Física e depois o de todas as outras disciplinas.” Era necessário “jogar 

com as duas situações, mas nem sempre era possível evitar que os alunos tivessem 

aulas em dias seguidos”. 

Relativamente ao Desporto Escolar, era assumido com seriedade, sendo apenas 

aceite propostas de clubes quando os proponentes (professores de Educação Física) 

oferecessem garantias de que “asseguram essa responsabilidade. Caso o grupo de 

Educação Física não “vista a camisola” do Desporto Escolar, é porque não considera 

que é importante para a Escola, por isso não crio actividades apenas para dizer que 

temos actividades”. O Desporto Escolar tinha já alguma “tradição” na escola, sendo 

mais um espaço de exercitação para os alunos. 

Para além do Desporto Escolar, destinado aos alunos, a escola promovia 

actividades para os professores que lá trabalhavam – dança e outras actividades físicas. 

Estas actividades eram dinamizadas pelo grupo de Educação Física e eram 

desenvolvidas ao longo do ano. Não obstante a existência da oferta, a adesão dos 

professores era baixa, havendo períodos do ano em que não se registava a participação 

de nenhum professor. O que se pretende realçar é o facto da escola providenciar 
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oportunidades para os professores praticarem actividade física, sem custos, o que 

significa que no próprio local de trabalho era-lhes providenciada as oportunidades para 

se exercitarem, como acontece em alguns países (Bauman et al., 2002). 

66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AAOO  GGRRUUPPOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Os resultados do grupo de Educação Física compreendem uma entrevista ao 

coordenador, análise de vários documentos e a orientação educacional dos professores 

desse grupo disciplinar. 

66..11..  EENNTTRREEVVIISSTTAA  EE  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  

Os professores do grupo de Educação Física da Escola tinham como principal 

objectivo, no exercício das suas funções, a preparação dos alunos para uma vida activa e 

saudável. Esta “premissa” era “a base de tudo” o que se propunham fazer. Procuravam 

fazê-lo “através de um programa que é eclético, tentando dar uma maior diversidade 

possível de matérias”. Pretendiam que as matérias se transformassem em 

“instrumentos” que os alunos pudessem utilizar para se tornarem fisicamente activos. 

Assumiam que o ensino das matérias constantes no Programa Nacional de Educação 

Física servia para que os alunos escolhessem aquelas que melhor dominassem e a 

transformassem na sua própria modalidade de eleição para a praticarem 

autonomamente. Isso, com certeza, acarretava um problema, pois nem todos os 

professores se sentiam habilitados para ensinarem todas as matérias do programa, por 

este motivo, a formação contínua era um aspecto a que o grupo atribuía especial 

atenção. A formação inicialmente partia de dentro do grupo, cada professor tinha 

responsabilidade de contribuir para a formação dos colegas, ensinando as modalidades 

que melhor dominava. Caso houvesse uma lacuna no grupo, os professores assumiam a 

responsabilidade de fazerem a formação extra-escola, de maneira que o ensino de 

nenhuma matéria fosse descurado. No início de cada ano lectivo, em reunião, os 

professores manifestavam as suas dificuldades e procuravam planificar o processo de 

formação. Desta forma, na planificação anual, para todos os anos de escolaridade, 
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incluíam todas as matérias nucleares existentes nos programas oficiais e procuravam 

leccionar todas as alternativas, tendo em atenção as condições particulares da escola. 

O projecto de desenvolvimento da disciplina de Educação Física estava assente 

nas três linhas orientadoras dos programas nacionais – prática das actividades físicas e 

desportivas, conhecimentos teóricos e aptidão física. A interpretação que faziam vinha 

“no sentido de dotar os alunos de competências” que possibilitassem o desempenho 

correcto das modalidades desportivas aprendidas e a aquisição de conhecimentos que 

lhes permitissem lidar com as questões relacionadas com o organismo e a aptidão física. 

As modalidades eram ensinadas numa perspectiva funcional, em que o objectivo não era 

que os alunos tivessem performances semelhantes aos atletas, mas que a modalidade 

aprendida pudesse ser “utilizável de maneira acessível”. Normalmente as aulas eram 

politemáticas e havia a preocupação constante em assegurar nos alunos o esforço 

fisiológico suficiente, para que pudessem usufruir dos benefícios que a prática 

desportiva oferece ao nível da saúde. Concomitantemente, por norma, eram 

referenciados os objectivos para cada exercício, permitindo assim uma melhor 

interiorização do que realmente se pretendia. 

Os horários da disciplina de Educação Física eram um dos grandes problemas 

que o grupo enfrentava, debatendo-se com a direcção da escola para que os alunos do 3º 

ciclo do ensino básico tivessem 3 blocos de 45 minutos em 3 dias diferentes da semana. 

Esta posição do grupo vinha no sentido de cumprir o que está consagrado nos 

programas oficiais da disciplina, e por defenderem que uma prática regular de pelo 

menos 3 vezes por semana é benéfica para a melhoria do estado de saúde. 

Fundamentaram ainda a sua posição com base nas recomendações existentes para os 

adolescentes e jovens, relativamente à prática das actividades físicas e desportivas. No 

entanto, por questões que se prendiam com a constituição dos horários, a direcção 

considerava que neste ciclo os alunos deveriam ter um bloco de 90 minutos e outro de 

45. Em relação ao secundário, o desejo do grupo era que a disciplina estivesse 

distribuída em 2 blocos de 45 minutos e 1 de 90. Contudo, também neste nível de 

ensino a direcção considerava que a disciplina deveria ser distribuída em 2 blocos de 90 

minutos, caso contrário “sacrificava a mancha horária por causa de uma disciplina”. 

Este era um aspecto de discórdia entre o grupo de Educação Física e a direcção da 
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escola, apesar da direcção reconhecer que a posição dos professores deveria ser 

efectivada. 

A avaliação dos alunos incidia nas 3 áreas definidas nos programas. Os 

professores utilizavam-na como uma informação que era transmitida frequentemente, 

para consciencializarem os alunos do nível em que se encontravam. A avaliação era 

fundamentalmente criterial, os alunos eram avaliados “em termos de património 

individual para o desempenho das matérias que já abordaram”. No início de cada ano 

lectivo, nos momentos dedicados à avaliação inicial, todos os alunos respondiam a um 

pequeno teste que tinha como objectivo avaliar o capital de conhecimentos. Estas 

questões não se relacionavam com as modalidades desportivas, ou outros aspectos 

relacionados, mas, fundamentalmente, com a importância que a actividade física tinha 

para a promoção saúde. 

A escola tinha 5 núcleos do Deporto Escolar. O quadro 120 contém informações 

sobre os grupos/equipas. 

 

Quadro 120 – Núcleos do Desporto Escolar 

Núcleo 
Número de Treinos 

Semanais 
Professor 

Responsável 
Quadro 

Competitivo 

Actividades Rítmicas e Expressivas 2 P9 Não 
Badminton 2 P6 Sim 
Corfebol 2   P10 Não 
Futsal 2 P3 Sim 
Golfe 2 P4 Sim 
Voleibol 4 P5 Sim 

 

O Deporto Escolar era considerado “subsidiário” da Educação Física e era 

assumido com uma dupla perspectiva. A primeira era o rendimento desportivo, um 

espaço onde os alunos podiam experimentar a competição e explorar as suas 

capacidades numa modalidade desportiva que gostassem. A segunda servia para 

melhorarem a prestação motora numa modalidade em que tivessem dificuldades, 

funcionava “como um suporte para a disciplina de Educação Física”. Esta era a razão 

pela qual o núcleo de Voleibol tinha uma carga horária superior aos restantes e tinha 

mais alunos inscritos, por ser uma modalidade em que os professores verificaram que 

grande parte dos alunos tinha dificuldades na aprendizagem. 

A seriedade com que a escola assumia o Desporto Escolar era notável, 

principalmente na escolha dos núcleos para o ano lectivo seguinte. Estava definido que 

os professores responsáveis pelos grupos tinham obrigatoriamente de fazer parte do 
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Quadro de Nomeação Definitiva, ou seja, um professor que não fosse efectivo na escola 

não poderia dinamizar um núcleo. Desta forma o trabalho poderia ter continuidade e a 

planificação era feita a longo prazo, tendo em vista mais do que um ano lectivo. 

Apesar do Corfebol não ter uma relação directa com a disciplina de Educação 

Física, esta modalidade tinha um papel importante, porque através dela os alunos 

continuavam ligados à escola, pois funcionava como um clube, cujos atletas eram 

fundamentalmente ex-alunos da escola. 

Devido ao trabalho que realizavam e as actividades que eram dinamizadas, o 

grupo de Educação Física era bem visto na escola, no entanto não recebiam nenhum 

apoio específico da parte da direcção. 

66..22..  OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  EEDDUUCCAACCIIOONNAAIISS  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  

Os dados provenientes do VOI mostram, como seria de esperar, que os 

professores de Educação Física tinham orientações educacionais diferentes.  

Para 4 professores (P7, P8, P9, P10) a orientação mestria disciplinar era 

dominante. Estes, segundo as respostas dadas no questionário, enfatizavam a 

aprendizagem de habilidades motoras fundamentais e a prática de actividades físicas e 

desportivas relacionadas com a promoção da saúde. O professor P6 teve o score mais 

elevado nessa orientação, apesar de não atribuir alta prioridade. Por outro lado, três 

professores (P1, P2, P3) atribuíram baixa prioridade à mestria disciplinar, significando 

isso que não se identificavam com esta concepção de encarar a Educação Física, não 

tendo sequer uma atitude neutra. 

Para a integração ecológica, 4 professores (P4, P6, P7 e P10) atribuíram alta 

prioridade a essa orientação. Dos 4, dois deles (P7 e P10) eram também partidários da 

orientação apresentada anteriormente. 

Três professores (P1, P2, P9) partilhavam a orientação reconstrução social. Entre 

estes, um (P9) tinha, também, atribuído elevada prioridade à mestria disciplinar e outro 

(P2) à auto-realização. 

Para além do P2, o professor P4 também tinha orientação para a auto-realização. 

Apenas um professor (P3) era partidário da orientação processo aprendizagem e outro 
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(P5) não apresentou qualquer orientação dominante, obtendo valores neutros em todas 

elas. 

O quadro 121 mostra os valores da soma das respostas do questionário, as 

médias, o desvio padrão e as décimas do desvio padrão para o cálculo das prioridades. 

 

Quadro 121 – Valores do VOI 

Soma das respostas do questionário Orientação 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Média DP 0.6 DP 

MD 26 20 37 27 32 39 41 46 41 44 35.3 8.6 5.2 
PA 34 30 43 30 34 29 28 26 31 33 31.8 4.7 2.8 
AR 29 40 23 37 31 30 26 27 20 29 29.2 6.0 3.6 
IE 24 26 21 29 25 29 28 27 25 28 26.2 2.5 1.5 
RS 37 34 26 25 28 23 27 24 33 16 27.3 6.1 3.7 

 

77..  RREESSUULLTTAADDOOSS  PPRROOVVEENNIIEENNTTEESS  DDAASS  AAUULLAASS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Ao nível das aulas de Educação Física foram recolhidos dados através da 

observação sistemática, com recurso ao SOFIT, e, nas mesmas aulas, foi monitorizada a 

frequência cardíaca de alguns alunos. Esses dados permitiram analisar a quantidade e 

qualidade da actividade física das aulas. 

77..11..  QQUUAANNTTIIDDAADDEE  EE  QQUUAALLIIDDAADDEE  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  NNAASS  AAUULLAASS  

Recorde-se que foram observados 4 alunos de cada professor, dois rapazes e 

duas raparigas, ao longo de 3 aulas de Educação Física, perfazendo um total de 40 

alunos e 120 observações. 

Da análise do SOFIT, os alunos de 6 professores estiveram mais de 60% do 

tempo útil das aulas em actividades com intensidade moderada a vigorosa. Três 

professores providenciaram mais de 50% do tempo a essa intensidade e apenas um não 

chegou a esse valor (Quadro 122). Através da observação desses dados podemos 

concluir que, de uma maneira geral, os professores ministraram aulas consideradas 

suficientemente activas. 

O comportamento dominante entre os alunos foi “andar”, considerada uma 

actividade com intensidade moderada, correspondendo a 34.4% (±2.4) do tempo de 
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observação das 3 aulas dos 10 professores. O valor da medida de dispersão mostra que 

não houve uma grande variação entre os professores. Segue-se estar “em pé” (28.5%), 

“muito activo” (23.8%), “sentado” (12.6%) e, quase sem expressão, “deitado” (0.7%). 

 

Quadro 122 – Resultados do SOFIT – Comportamento do aluno 

Professores Categorias 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
M DP 

Deitado 2.9 0.9 0.1 0.0 0.6 1.4 0.1 0.5 0.0 0.0 0.7 0.9
Sentado 9.1 12.7 11.7 21.4 19.3 9.3 8.6 15.7 6.5 11.4 12.6 4.8
Em pé 24.6 23.1 27.5 32.4 27.1 27.8 28.1 27.5 39.3 28.1 28.5 4.5
Andar 37.0 37.2 30.8 32.8 34.1 31.1 33.7 35.4 34.5 37.2 34.4 2.4
Muito activo 26.4 26.1 30.0 13.4 18.9 30.4 29.2 21.0 19.7 23.3 23.8 5.6

Moderado a vigoroso 63.4 63.3 60.8 46.2 53.0 61.5 62.9 56.4 54.2 60.5 58.2 5.7

 

Em relação ao contexto/conteúdo da aula, os períodos de prática motora foram 

principalmente dedicados aos jogos (31.1%±10.1). Durante esses períodos os alunos 

desempenhavam as tarefas prescritas geralmente sem a intervenção do professor. O 

professor P8 foi a excepção, uma vez que dedicou uma das aulas à avaliação de 

habilidades gímnicas e outra ao ensino de actividades individuais – dança e ginástica. O 

tempo médio dedicado aos exercícios analíticos representou 16.5% (±9.1) do total. 

Desta categoria faziam parte todas as habilidades cujo objectivo principal era a 

aprendizagem ou melhoria de um gesto técnico e não estavam incluídos os jogos e as 

actividades que tivessem, directamente, a intenção de promover a aptidão física. 

O tempo dedicado à organização dos alunos e dos materiais representou 21.8% 

(±4.4) do total, variando entre 12.7% e 29.3%. Da totalidade das categorias do 

contexto/conteúdo da aula esta foi a que ocupou o segundo lugar na ocupação do tempo. 

Sobre a aptidão física, a transmissão de informações relacionadas com a sua 

promoção durou apenas 0.3% e 1.5% do tempo dos professores P1 e P10, 

respectivamente. Perante estes valores, mediante informações recolhidas através de 

notas de campo resultantes de conversas com os professores, estes referiram que na 

altura do ano em que os dados foram recolhidos (próximo do final do 3º período lectivo) 

era esperado que os alunos já tivessem adquirido esses conhecimentos, pois tinham sido 

mencionados amiudadamente ao longo do ano. A média geral dos professores era de 

3.8% (±2.8), variando entre 0.3% e 8.4%. Isso significa que a média disfarça os valores 

baixos de alguns professores e minimiza o de outros. 
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Para o tempo devotado às actividades cujo maior propósito era o 

desenvolvimento do estado físico em termos da capacidade cardiovascular, resistência, 

força ou flexibilidade, os valores variaram entre 4.3% e 28.8% do tempo de aula para os 

professores P5 e P7, respectivamente. Também aqui o espectro de variação dos 

resultados é significativo. A média observada para a totalidade foi de 14.9% (±7.4).  

O tempo dedicado à informação geral foi de 11.9% (±6.3) e somente 0.4% para 

“outros” comportamentos, sendo aqui consideradas todas as situações que não foram 

passíveis de serem registadas nas outras categorias. 

No quadro 123 estão apresentadas as informações referentes ao 

contexto/conteúdo das aulas observadas. 

 

Quadro 123 – Resultados do SOFIT – Contexto/conteúdo da aula 

Professores Categorias 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
M DP 

M – Organização 20.9 22.6 24.2 29.3 17.2 24.6 22.3 21.1 23.2 12.7 21.8 4.4
P – Aptidão Física 0.3 3.6 8.4 2.0 8.1 2.7 6.0 3.7 1.7 1.5 3.8 2.8
K – Informação Geral 11.0 10.5 8.0 21.0 18.5 4.2 4.5 19.1 15.7 6.4 11.9 6.3
F – Aptidão Física 7.0 18.0 18.0 8.0 4.3 20.9 28.8 17.0 10.6 16.6 14.9 7.4
S – Exercícios 21.1 15.9 3.4 3.4 24.2 10.9 12.0 30.1 24.8 19.3 16.5 9.1
G – Jogos 39.7 29.4 38.0 36.3 27.7 36.7 26.4 9.0 24.0 43.5 31.1 10.1
O – Outros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1

 

No conjunto das 30 aulas observadas verificamos que, em média, os professores 

despenderam 51.9% (±13) do tempo a transmitir informações gerais relacionadas com 

as habilidades que estavam a ensinar, regras ou outro tipo de informação diferente da 

promoção de aptidão física (Quadro 124). Segue-se os 23.7% (±4.8) para a organização, 

verificando-se aqui uma correspondência com os 21.8% na categoria com o mesmo 

nome, mas pertencendo ao nível do contexto/conteúdo da aula. 

Todas as intervenções dos professores, relacionadas com a promoção da aptidão 

física, corresponderam a um valor médio de 12.8% (±6.9) do tempo de observação. Esse 

valor contrasta com os 0.6% para a demonstração. O baixo valor denota que, por norma, 

os professores não demonstravam os exercícios dessa natureza, o que, provavelmente, 

pode significar que os alunos já estivessem familiarizados, sendo capazes de executá-los 

apenas com a explicação verbal. 

O tempo dedicado a observar foi de 10.8%. Finalmente, 0.2% foi o resultado dos 

comportamentos não susceptíveis de serem categorizados. 
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Ainda relacionado com o comportamento do professor, interessa salientar que os 

51.9% do tempo que dedicaram a transmitir informações não significa que os alunos 

estavam parados a escutar. Muitas das vezes os professores dirigiam-se a grupos 

específicos de alunos, estando os restantes em actividade motora. 

 

Quadro 124 – Resultados do SOFIT – Comportamento do professor 

Professores Categorias 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
M DP 

P – Promoção da aptidão física  3.0 16.2 21.5 12.2 6.8 20.1 21.4 14.2 7.6 5.6 12.8 6.9
D – Demonstração aptidão física  0.0 0.0 2.9 0.2 0.0 0.0 2.3 0.0 0.4 0.0 0.6 1.1
I – Informação Geral 60.5 54.1 43.4 46.0 73.3 31.4 38.1 46.9 59.8 65.4 51.9 13.0
M – Organização 22.0 25.0 23.6 27.8 17.2 25.7 19.1 30.7 29.1 17.2 23.7 4.8
O – Observar 14.8 4.7 8.7 13.7 2.7 21.1 19.2 8.2 2.7 11.8 10.8 6.5
T – Outras Tarefas 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.5

 

O quadro 125 mostra as actividades leccionadas por cada professor, durante as 

aulas em que foram observados, assim como a duração dos períodos de observação. 

 

Quadro 125 – Actividades leccionadas durante as aulas observadas 

Tempo de Observação 
(minutos) 

 
Actividades 

Professores Ano 
Aula 

1 
Aula 

2 
Aula 

3 
Média 

 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 

1 8 37 88 95 73.3 
 

Andebol Andebol, Futsal 
Ap. Física, Basquetebol, 
Voleibol 

2 12 77 39 78 64.7  Dança, Ginástica Basquetebol, Voleibol Ap. Física, Basquetebol 

3 12 36 88 72 65.3  Ap. Física, Futsal, 
Voleibol 

Ap. Física, Basquetebol, 
Futsal, Voleibol 

Ap. Física, Badminton, 
Basquetebol, Voleibol 

4 12 73 80 39 64.0  Ap. Física, Basquetebol, 
Voleibol 

Atletismo, Badminton, 
Futsal, Patinagem 

Atletismo 

5 10 81 87 88 85.3  Andebol, Basquetebol, 
Dança, Patinagem 

Andebol, Basquetebol, 
Futsal, Ginástica, Patinagem 

Dança, Ginástica, 
Patinagem 

6 11 85 88 87 86.7  Ap. Física, Badminton, 
Basquetebol, Voleibol 

Ap. Física, Badminton, 
Basquetebol, Voleibol 

Ginástica 

7 11 58 79 81 72.7  
Futsal, Voleibol Ap. Física, Voleibol 

Ap. Física, Futsal 
Ginástica, Voleibol 

8 8 44 45 47 45.3  Futsal, Voleibol Ap. Física, Dança, Ginástica Ap. Física, Ginástica 

9 9 48 89 46 61.0  Ap. Física, Badminton 
Basquetebol, Voleibol 

Badminton, Basquetebol, 
Dança, Ginástica, Voleibol 

Ap. Física, Dança, 
Ginástica 

10 11 80 86 86 84.0  Basquetebol, Ginástica, 
Voleibol 

Atletismo, Badminton, 
Basquetebol, Voleibol 

Atletismo, Voleibol 

 

Resumindo, quase todos os professores providenciaram aos alunos aulas com 

intensidade moderada a vigorosa, durante mais de metade do tempo útil. Os jogos foram 

as actividades mais representativas das aulas, de salientar ainda que mais de 20% do 

tempo foi dedicado à organização. Os professores, nos seus comportamentos, dedicaram 

mais de metade do tempo a transmitir informações gerais, seguindo-se os momentos de 

organização dos alunos e materiais. 
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77..22..  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  CCAARRDDÍÍAACCAA  

A frequência cardíaca média para o conjunto das 3 aulas de todos os professores 

foi de 131.9 bpm, variando entre 117.3 e 142.5.  

A média das aulas dos professores P6 e P1 ultrapassaram os 140 bpm. De 

salientar que apesar do professor P6 ter tido a média mais alta, a aula 3 foi dedicada à 

avaliação de ginástica. Caso o conteúdo da aula fosse diferente, muito provavelmente o 

valor médio poderia ter sido mais elevado. 

Os professores P4 e P8 não chegaram aos 120 bpm na média das 3 aulas. Isso 

deveu-se, em parte, também, ao facto de algumas aulas terem sido de avaliação, em que 

o objectivo principal dos professores era proceder ao registo das habilidades que os 

alunos executavam, havendo maiores momentos de espera. 

O quadro 126 contém os resultados da frequência cardíaca média de cada 

professor nas 3 aulas monitorizadas. 

 

Quadro 126 – Valores da frequência cardíaca média 

 Professores   

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 M DP 

Aula 1 153.5 131.8 142.5 117.5 138.0 157.0 141.5 130.8 138.3 139.0 139.0 11.2 
Aula 2 141.8 133.5 133.5 133.0 141.8 154.3 125.0 109.0 132.0 136.8 130.3 10.6 
Aula 3 127.0 131.0 140.0 101.3 115.0 116.3 129.5 118.0 121.3 128.0 126.5 14.4 

Média 140.8 132.1 138.7 117.3 131.6 142.5 132.0 119.3 130.5 134.6 131.9 8.3 

 

Como referencial para avaliação da intensidade das aulas estabelecemos o limiar 

de 140 bpm. Em cerca de 60% do tempo das aulas os alunos estiveram com níveis de 

frequência cardíaca abaixo dos 140 bpm, correspondendo a aproximadamente 44 

minutos. Acima dos 140 bpm tiverem em média 30 minutos, variando entre os 10 e os 

46 minutos (Quadro 127). 

As maiores diferenças foram observadas nos professores P4 e P8, sendo que os 

valores referentes à frequência cardíaca abaixo dos 140 bpm foram muito superiores. 

Por outro lado, os alunos dos professores P1 e P6 trabalharam com níveis de frequência 

cardíaca acima dos 140 bpm cerca de metade do tempo útil da aula, ultrapassando os 40 

minutos. 
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Quadro 127 – Valores da frequência cardíaca abaixo e acima dos 140 bpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separámos as aulas de 45 e 90 minutos e procedemos a uma análise comparativa 

do tempo em que os alunos estiveram com níveis de frequência cardíaca abaixo e acima 

dos 140 bpm. Em termos médios, nas aulas de 45 minutos estiveram durante 20.8±9.7 

minutos com níveis de frequência cardíaca abaixo dos 140 bpm e 23±10.6 minutos 

acima dos 140 bpm. Nas aulas de 90 minutos as médias foram de 42.2±15.3 minutos 

abaixo dos 140 bpm e 37±16.9 minutos acima dos 140 bpm. 

De acordo com os dados provenientes do teste t-student para amostras 

emparelhadas, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos níveis 

médios de frequência cardíaca das aulas de 45 e 90 minutos (t(23) = 1.477; p = 0.153). 

Da análise da intensidade das aulas foi interessante observar que o tempo médio em que 

os alunos participaram com ritmos cardíacos acima e abaixo dos 140 bpm não foi 

significativamente diferente para as aulas de 45 (t(23) = -0.542; p = 0.593) e 90 minutos 

(t(23) = 1.253; p = 0.223). 

 

FC abaixo dos 140 bpm  FC acima dos 140 bpm Professores 
Duração média 

das 3 aulas % do tempo da aula Minutos  % do tempo da aula Minutos 
P1 78 49.3 38  50.7 40 
P2 64 56.0 36  44.0 28 
P3 62 54.8 34  45.2 28 
P4 68 77.0 53  23.0 16 
P5 93 60.6 57  39.4 37 
P6 94 50.6 47  49.4 46 
P7 76 56.6 43  43.4 33 
P8 50 80.2 40  19.8 10 
P9 61 57.5 35  42.5 26 
P10 89 60.4 54  39.6 35 

Média 74 60.3 44  39.7 30 
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DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Neste capítulo serão discutidos os resultados do estudo, através da comparação entre os diferentes 
grupos investigados e à luz dos dados de outras investigações. Para melhor leitura e compreensão 
do trabalho, a discussão será feita por partes, analisando-se, primeiramente, os resultados 
provenientes dos questionários dos alunos, pais, professores e funcionários. Seguem-se a discussão 
dos dados do grupo de Educação Física e da análise das aulas e, por fim, aparece um subcapítulo 
que sintetiza o clima da escola para a promoção de estilos de vida activos e saudáveis a partir dos 
resultados alcançados. 

11..  AALLUUNNOOSS  

Entre outros aspectos do estilo de vida dos jovens, o presente estudo procurou 

identificar as práticas de lazer dos alunos, assim como o grau de importância que lhes 

atribuíam. Os resultados mostram que as actividades referidas eram muito semelhantes 

às relatadas por estudantes participantes em outros estudos (Cloes, Ledent, Didier, Diniz 

& Piéron, 1997; Esculcas & Mota, 2005; Marques, 2003; Matos et al., 2003; Mota et al., 

2003; Santos et al., 2005). Destacam-se, com os valores mais elevados, ouvir música, 

ver televisão, conversar com os amigos, fazer os trabalhos suplementares para a escola, 

ir ao cinema ou outros eventos culturais e ficar sozinho. Embora nos diferentes estudos 

as actividades mais citadas não surjam pela mesma ordem, as três primeiras assumem os 

lugares cimeiros em todas as investigações. A consistência dos dados demonstra que 

efectivamente são as mais praticadas pelos adolescentes e jovens. 

O lazer tem sido assumido como potencialmente importante do ponto de vista da 

promoção da saúde e qualidade de vida dos mais jovens, principalmente por se tratar de 

momentos durante os quais não existem quaisquer obrigações e os sujeitos podem 

escolher a seu bel-prazer como pretendem ocupar esse tempo. Contudo, de uma maneira 

geral, os resultados apresentados demonstram que as actividades que os jovens 

referiram praticar eram predominantemente sedentárias. Estes dados corroboram os de 

outras investigações a nível nacional e internacional (Armstrong & Welsman, 2006; 

Cloes, et al., 1997; Haase, Steptoe, Sallis & Wardle, 2004; Marques, 2003). 

Poder-se-ia supor que a inactividade física nos momentos de lazer era um 

problema comum a todas as culturas, aumentando com a idade (Riddoch et al., 2004; 

Sallis, 2000), no entanto a investigação tem demonstrado que a percentagem de jovens 

sedentários ou pouco activos dos países do sul da Europa é superior à dos países 
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nórdicos (Dencker et al., 2006; European Comission, 2004; Haase et al., 2004), 

chegando essa diferença a ser superior a 50% entre a Finlândia e Portugal (Martinez-

Gonzalez et al., 2001). Isso leva-nos a presumir que as diferenças poderão estar 

relacionadas com outros factores e que não existe nenhum determinismo para a 

inactividade dos jovens. Stahl et al. (2002) observaram que a filosofia de desporto para 

todos, que vem sendo seguida pela Finlândia, através da construção de infra-estruturas e 

incentivos constantes para que a população se exercite, parece ter resultados positivos 

ao verificarem-se elevadas taxas de participação. O mesmo acontece na Austrália e na 

Suécia por parte do poder político, desenvolvendo estratégias de promoção da 

actividade física e da saúde, por vezes dentro da própria escola, verificando-se baixos 

níveis de sedentarismo comparativamente com outros países (Armstrong et al., 2000; 

Bauman et al., 2002; Dencker et al., 2006; Telford et al., 2005). Isso sugere que a 

situação actual em Portugal, e em outros países, poderia ser alterada caso houvesse 

vontade política e esforço dos profissionais de saúde e educação, fundamentalmente. 

Sendo a escola uma instituição subordinada ao poder político, recebendo todas 

as crianças, adolescentes e jovens, é o local privilegiado para se promover a actividade 

física, elevando os baixos níveis de participação que se verificam (AHPSA, 1997; CDC, 

1997; Fox, Cooper & McKenna, 2004; Michigan Department of Education, 2001; 

USDHHS, 1996; WHO, 2006). 

A maior parte das escolas dispõem do Desporto Escolar, uma actividade 

oferecida aos jovens cujos objectivos estão relacionados com a aprendizagem de novas 

habilidades, o simples prazer de praticar e o rendimento desportivo. Infelizmente, 

apesar da escola investigada ter uma extensa oferta de actividades desportivas nesse 

âmbito, a adesão dos alunos situou-se nos 17.3%, valor semelhante ao verificado por 

Matos et al. (2000b), um pouco superior aos resultados de Hallal et al. (2006) e Porfírio 

(2009), mas muito inferior aos descritos por Marques (2003). Este último estudo foi 

realizado com alunos que frequentavam estabelecimentos militares de ensino, 

socialmente reconhecidos pela promoção das actividades físicas e desportivas. Nesses 

estabelecimentos mais de metade dos alunos referiram participar em actividades 

competitivas inter escolas. Pensamos que os elevados níveis de participação estavam 

relacionados com a importância que as instituições atribuíam ao exercício físico, à sua 

promoção por parte dos professores e oficiais e à existência de infra-estruturas 



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

287 

adequadas e disponíveis. Isso prova que não existe nenhum factor limitativo da 

participação dos jovens e que o clima de escola é determinante. Por este motivo, as 

escolas, principalmente as do sistema público, como a do presente estudo, deveriam 

adoptar novas formas de promoção da actividade física no âmbito do Desporto Escolar, 

criando um clima que favoreça e incentive a participação desportiva, devendo ainda 

possuir instalações adequadas e oferecer uma panóplia de actividades para que a maior 

parte dos alunos possa encontrar uma actividade do seu agrado. 

A escola investigada, apesar de muito se assemelhar aos estabelecimentos 

militares de ensino em termos de infra-estruturas, não tinha nenhuma mancha no horário 

destinada à participação no Desporto Escolar, ou a outras actividades não curriculares, 

e, do que foi analisado, não havia nenhuma estratégia junto dos pais para incentivarem 

os filhos a participarem, podendo ser a razão pela qual poucos alunos estavam inscritos. 

Vários autores consideram que as actividades extracurriculares são muito 

importantes para a promoção da actividade física (Li et al., 2006; Pate et al., 2006; 

Trudeau & Shephard, 2005). Na escola investigada, a participação na modalidade do 

Voleibol no âmbito do Desporto Escolar era uma das características do sexo feminino, 

ficando demonstrado a sua importância para as raparigas que, na maioria dos estudos, 

são menos activas do que os rapazes (Sallis et al., 2000). 

Para além da disciplina de Educação Física e das actividades do Desporto 

Escolar, as escolas dispõem ainda dos intervalos, momentos de recreação por excelência 

com grande potencial para os alunos praticarem actividade física, podendo até cumprir 

os níveis recomendados (Mota et al., 2005; Ridgers & Stratton. 2005; Ridgers, Stratton 

& Fairclough, 2006; Wechsler et al., 2000). No entanto, esses momentos não foram 

devidamente aproveitados e da análise das fichas de registo diário ficou evidenciado 

que eram ocupados passivamente. Esse é, sem dúvida, um aspecto que carece de mais 

análises, principalmente pelos dividendos para a saúde que podem ser tirados dos 

intervalos como momentos para a prática da actividade física. É certo que os estudos 

referenciados acima foram realizados fundamentalmente com crianças, ao contrário da 

escola investigada cujos alunos eram adolescentes e jovens. Todavia, importa realçar 

que o intervalo constitui apenas uma oportunidade como muitas outras que estão a ser 

subaproveitadas. 
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Apesar do grupo de Educação Física promover bastante a actividade física, 

ensinando a sua relação com a saúde e criando um clima agradável, reflectindo-se na 

atitude favorável que os alunos manifestaram face à disciplina e à prática das 

actividades físicas e desportivas, os dados sugerem que não foi suficiente para que a 

adesão ao exercício físico fosse superior. É verdade que a escola ofereceu as 

oportunidades, mas não deixou de ser verdade que os alunos, na sua maioria, não 

aderiram ao que estava disponível. Esta constatação deverá ser motivo de reflexão por 

parte dos professores da escola, da direcção e dos investigadores, principalmente porque 

muitos alunos apenas se exercitavam nas aulas de Educação Física. Parece que o grupo 

de Educação Física e a escola na sua globalidade têm que falar a uma voz, tal como nas 

instituições militares de ensino (Marques, 2003; Contramestre, 2003). 

Fora da escola a participação desportiva formal situava-se nos 48.3%, sendo que 

38.7% afirmaram que o faziam 2 ou mais vezes por semana. Esse valor é inferior aos 

encontrados por Piéron (2002) e Williams (1998) e superiores aos resultados de Duke, 

Huhman & Heitzler (2003), Hallal et al. (2006) e Silva & Malina (2000). Ainda que 

fossem valores superiores aos de alguns estudos, julgamos que se tratavam de níveis 

baixos de participação. Isso contribuiu para que no cálculo da classificação da 

participação apenas 40.2% tivessem sido considerados muito ou suficientemente 

activos, uma percentagem de jovens inferiores aos dos estudos de Aarnio et al. (2002) e 

Cantera-Garde & Devís-Devís (2000). A escola e a comunidade envolvente deveriam 

trabalhar em parcerias, no sentido de providenciar os espaços e organizar actividades, 

devidamente orientadas, para que os alunos pudessem participar em horário extra-

escolar. Sobre este aspecto há ainda uma forte responsabilidade dos pais, que também 

deveriam juntar esforços com a escola para que os níveis de participação dos alunos 

fossem superiores aos verificados. A participação extra-escolar em actividades 

organizadas é particularmente importante porque tende a resistir mais ao declínio que se 

verifica com o aumento da idade (Esculcas & Mota, 2005; Mota & Esculcas, 2002), 

contribui para um maior dispêndio energético (Katzmarzyk & Malina, 1998) e é um 

bom preditor da participação no futuro (Aarnio et al., 2002; Telama et al., 2005, 2006; 

Yang, Telama, Leino & Viikari, 1999). 

Ainda sobre a prática regular de actividades físicas e desportivas, o presente 

estudo está em linha com outros relativamente às diferenças entre os sexos, ou seja, os 
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rapazes eram mais activos do que as raparigas (Cale, 1996; Cantera-Garde & Devís-

Devís, 2000; Katzmarzyk & Malina, 1998; Lee & Trost, 2006; Li et al., 2006; Santos et 

al., 2005). A inactividade física das raparigas pode estar relacionada com o papel social 

da mulher na sociedade. Contudo, estudos têm demonstrado que programas de 

intervenção, com a finalidade de desenvolverem o gosto pela actividade física, assim 

como aumentar os níveis de participação das raparigas, podem ser bem sucedidos 

(Neumark-Sztainer et al., 2003; Wang et al., 2002). Por este motivo o sexo feminino 

deve ser alvo de programas de intervenção para inverter o determinismo que parece lhe 

estar associado. 

Um aspecto importante está relacionado com as crenças. A convicção de que as 

habilidades podem ser melhoradas através da aprendizagem é um motivo facilitador da 

participação (Duda & Ntoumanis, 2003; Wang et al., 2002). Desta forma, cabe aos 

professores de Educação Física o papel de ensinar e demonstrar que não existem 

capacidades inatas e que com a prática as aprendizagens tornam-se uma realidade. 

Assim, muitas raparigas poderão vencer o preconceito da falta de habilidade, 

principalmente por se compararem com os rapazes, o que muitas vezes é um factor 

inibidor (Flintoff & Scraton, 2001). 

A actividade física em idade escolar é de extrema importância, porque são 

nessas idades que se criam os hábitos e rotinas e os adolescentes e jovens aprendem as 

habilidades motoras que no futuro servem de instrumentos para a sua exercitação. Essa 

era a visão do grupo de Educação Física da escola. O facto de procurarem leccionar 

todas as matérias do programa demonstra que para eles a aprendizagem não estava 

limitada a um grupo de alunos, mas que todos tinham potencial para aprender. 

Uma vez que se verificou que os níveis de participação não eram os desejados, 

importa perceber quais os motivos ou factores que contribuíram para os alunos, na sua 

maioria, não se exercitarem. A falta de tempo foi o motivo mais apontado, estando em 

concordância com outros estudos (Abdullah, Wong, Yam & Fielding, 2005; 

Contramestre, 2003; Li et al., 2006; Marques, 2003). A alegação de que não tinham 

tempo pode, na verdade, ser o resultado da prática de muitas outras actividades. Isso 

sugere que a actividade física não constituía um motivo substancialmente forte para que 

fosse integrada nas tarefas normalmente realizadas, ou simplesmente não era uma 

actividade do agrado de alguns alunos. 
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Relativamente à percepção do estado de saúde, os resultados observados estão 

em concordância com outros estudos que também apontam que os alunos que 

percepcionam ter um bom estado de saúde são os mais activos (Contramestre, 2003; 

Ledent, Cloes & Piéron, 1997; Marques, 2003; Piéron, 2002; Spink et al., 2005). No 

presente estudo não foi possível determinar a direcção da influência, ou seja, se eram 

activos porque eram saudáveis, ou se eram saudáveis porque eram activos. Não 

obstante, sabendo que a maior parte dos adolescentes e jovens consideram-se saudáveis 

(Harris, 1993; Matos et al., 2003), pensamos que a prática de actividade física produz 

um sentimento de satisfação que pode ser confundido com o estado de saúde. 

A percepção de competência foi também uma variável observada e que merece 

atenção. A investigação tem demonstrado a importância que essa variável tem na 

participação dos jovens nas actividades físicas e desportivas (Matos et al., 2002; Sallis 

et al., 2000), sendo considerada determinante (Sallis et al., 1992). Os alunos 

considerados competentes, com valores acima da média, eram 51.9%. Era desejável que 

esse valor fosse mais elevado, pela relação que existe entre a percepção de competência 

e a prática de actividades físicas e desportivas (Carreiro da Costa et al., 1997; 

Villaverde et al., 2001). A importância dessa variável é tal que apesar dos alunos serem 

efectivamente competentes se não o percepcionarem são pouco persistentes (Phillips, 

1984). Qualquer programa que tem como objectivo a promoção da actividade física 

deve trabalhar esse factor determinante, porque a sua importância excede a influência 

positiva momentânea e o empenho imediato. Durante a adolescência os sujeitos 

interiorizam padrões sobre as suas realizações e comportamentos que poderão usar no 

futuro, na avaliação das suas competências (Brustad, 1992). Por esta razão a 

individualização do ensino das actividades físicas e desportivas torna-se de extrema 

importância, para que todos possam experimentar o sucesso, com tarefas adequadas ao 

grau de dificuldade individual. 

No presente estudo a grande maioria dos alunos estava orientada para a tarefa. 

Este é um dado importante porque ajuda a perceber as motivações dos jovens para a 

prática de actividades físicas e desportivas, demonstrando que o móbil da participação 

era intrínseco. Estes resultados, no entanto, levantam algumas questões interessantes. A 

percentagem de alunos orientados para a tarefa era de 87.9%, superior aos 81.3% 

observados por Marques, Diniz & Carreiro da Costa (2008), contudo, os níveis de 
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participação eram inferiores. Isso leva-nos a concluir que uma orientação para a tarefa 

não conduz, por si só, a elevados níveis de participação, podendo estar relacionado com 

a percepção que os alunos tinham da orientação dos pais, tal como Bergin & Habusta 

(2004) concluíram. Para além da influência dos pais, estes alunos poderiam ter tido 

ainda a influência dos professores e do clima proporcionado por estes nas aulas e em 

outras actividades organizadas na escola. Ames (1992), Brustad (1992) e Treasure 

(2001) referem que pais e professores podem moldar as orientações dos alunos através 

do encorajamento, atribuição de recompensas, expectativa demonstrada e adopção de 

estratégias que facilitem a autodeterminação. Este aspecto é de extrema importância no 

desporto infanto-juvenil, porque desta forma os fracassos deixam de representar um 

motivo para o abandono (Duda & Ntoumanis, 2003; Sarrazin & Famose, 1999). 

Na verdade, o estudo não nos permitiu verificar qual a origem da motivação dos 

alunos, mas a forma como o grupo de Educação Física trabalhava, individualizando o 

ensino, criando situações de aprendizagem onde todos poderiam experimentar o sucesso 

e encorajando frequentemente, permite-nos inferir que poderá estar na origem da 

orientação manifestada pelos estudantes. De facto, a escola e os professores podem 

moldar as orientações dos alunos, através da alteração do contexto (Marques et al., 

2008; Urnan & Schoenfelder, 2006). 

Embora os níveis gerais de participação desportiva não fossem superiores aos 

encontrados em muitos estudos, que referem que grande parte dos adolescentes e jovens 

são inactivos, a existência da orientação para a tarefa era um bom presságio para a 

participação futura, porque a motivação existente era favorável para a participação, 

como tem sido referido por vários autores (Biddle et al., 2003b; Lintunen et al., 1999; 

Papaioannou et al., 2006). 

Em relação aos deslocamentos, momentos muitas vezes ignorados na 

quantificação da actividade física diária, verificou-se que a grande maioria percorria o 

percurso entre a casa e a escola com recurso ao transporte passivo. Estes resultados 

estavam em concordância com os registados por Gordon-Larsen, Nelson & Beam 

(2005). Pensamos que o sentimento de insegurança existente nos meios urbanos e a boa 

rede de transportes públicos sejam a causa dos pais preferirem que os filhos, 

principalmente os mais novos, não caminhem, elevando assim o número de utilizadores 

dos transportes públicos e privados. Outra razão pode também estar ligada ao estatuto 
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socioeconómico das famílias, tal como Hallal et al. (2006) verificaram, existindo uma 

relação inversamente proporcional entre a utilização do transporte activo e o rendimento 

familiar. Esse argumento parece fazer sentido para o presente estudo, porque mais de 

50% dos pais e das mães pertenciam aos quadros superiores, eram especialistas ou 

técnicos e profissionais. 

O facto dos alunos dependerem de um meio para os transportar, limita as 

oportunidades de permanecerem na escola durante mais tempo e participarem em 

muitas actividades (Cohen et al., 2006), como por exemplo o Desporto Escolar, pois 

estão dependentes dos horários dos pais e nem sempre existe compatibilidade que 

permita prolongar a sua permanência na escola. 

Independentemente do motivo, estes resultados demonstram que a maior parte 

dos alunos não usufruíram dos benefícios para a saúde inerentes à utilização do 

transporte activo (Tudor-Locke, Ainsworth & Popkin, 2001), sendo um excelente meio 

para o aumento do dispêndio energético diário. Para os alunos que vivem nas 

imediações da escola é recomendável que optem por se deslocarem a pé ou com recurso 

a um veículo cuja acção propulsora dependa da força humana. Para tal, importa, em 

primeiro lugar, que hajam vias de comunicação adequadas e que seja garantida a 

segurança dos alunos. Isso significa que a escola deve trabalhar em parceria com a 

comunidade e o poder local, para que essas condições sejam asseguradas. Em segundo 

lugar, cabe à escola instruir os pais sobre a importância do transporte activo para o 

aumento do dispêndio energético diário, principalmente por se tratar de uma forma 

simples e acessível de exercitação e porque é sabido que os índices de participação 

desportiva tendem a decrescer com a idade, daí a importância de adquirirem um hábito 

comportamental que pode aumentar os níveis de actividade física (Cooper et al., 2003). 

Por último, compete aos pais optarem pela forma de deslocamento e instruir os filhos 

como devem fazê-lo devidamente. 

22..  PPAAIISS  

Os pais participantes no estudo, nos momentos de lazer, eram em tudo 

semelhantes aos professores e funcionários. A semelhança entre os grupos foi notável, 

as actividades referidas como sendo as mais praticadas foram ouvir música, ver 
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televisão, passar tempo com o companheiro, ler e realizar a lida da casa. Estes dados 

sugerem que as similaridades poderão ter origem cultural e que, naturalmente, passem 

dos mais velhos para os mais jovens. Talvez por esta razão, actividades como ver 

televisão, ouvir música, ler, passar tempo com os amigos ou companheiros, sejam 

comuns a todos os grupos, independentemente do escalão etário. Se se tratar de uma 

questão cultural, que se aprende através da prática dos costumes, importa mudar, 

primeiramente, os hábitos dos pais e dos outros adultos, para que os filhos/alunos, por 

imitação, adquiram novos hábitos. 

A prática de actividades físicas e desportivas estava longe de figurar entre as 

mais praticadas. Isso demonstra que, por norma, não existia uma atracção pelas 

actividades que requeiram expressão corporal. Entre os praticantes, caminhar foi a 

actividade mais citada. Concernente à relação entre a actividade física praticada e a 

percepcionada, observaram-se dados não coincidentes, tal como para os professores e 

funcionários. Isso sugere que os pais, assim como outros adultos, não têm noção real da 

sua prática, tendo uma percepção errónea. Enquanto assim for será difícil o 

desenvolvimento de estratégias para o incremento dos níveis habituais de actividade 

física, pois a percepção individual afirma não ser necessário, ainda que não corresponda 

efectivamente à realidade. 

Não obstante os dados referidos anteriormente, e de 46% responder que eram 

muito ou suficientemente activos, não deixou de ser interessante verificar que 74.1% 

referiu que a prática regular de actividade física contribuía para manter um bom estado 

de saúde. Da análise desses valores ficou patente que existia uma percentagem 

considerável que não se exercitava, apesar da consciência de que a actividade física era 

benéfica para a saúde. Esses resultados, aparentemente, poderiam ser explicados através 

dos factores que, de acordo com as respostas dadas, impossibilitavam a prática de 

actividade física, destacando-se a falta de tempo (51.2%), o preço (17.6%), falta de 

habilidade (14.8%) e inexistência de infra-estruturas (11.8%). No entanto, como a 

actividade mais referida foi a caminhada, não é fácil compreender o motivo pelo qual 

muitos pais não se exercitavam, apesar de considerarem ser benéfico para a saúde. 

Tratando-se de uma actividade simples, podendo ser realizada em qualquer lugar, não 

cremos que o preço, falta de habilidade ou a inexistência de infra-estruturas tivessem 

sido factores limitativos. Por outro lado, talvez muitos pais não tivessem considerado 
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que a caminhada fosse uma forma de praticar actividade física, associando-a somente às 

actividades desportivas ou de ginásio. 

Relativamente à disciplina de Educação Física no currículo escolar, a grande 

maioria considerou que deveria ser obrigatória, estando na linha dos resultados obtidos 

por Carreiro da Costa, Dinis, Carvalho & Onofre (1995) e Diniz (1997). Não obstante, 

apesar da obrigatoriedade, 51.6% foram os que consideraram que deveria existir 

avaliação, discordando os restantes a respeito deste aspecto. Através da análise desses 

dados é possível concluir que os pais assumem que a Educação Física deve ter um papel 

no âmago do currículo, contudo é uma disciplina de somenos importância para o 

progresso dos alunos, existindo falta de consenso sobre a avaliação. 

Os pais que participaram no presente estudo privilegiaram a prevalência do 

domínio biológico em Educação Física, ou seja, viam a disciplina como um meio de 

promoção da saúde e estilos de vida activos e saudáveis. Isso é corroborado através da 

observação dos dados sobre a importância das aprendizagens, demonstrando 

consistência entre as respostas. Resultados semelhantes foram registados por Carreiro 

da Costa et al. (1995), sendo que 41.9% dos pais afirmaram que os objectivos da 

Educação Física deveriam estar relacionados com a promoção da saúde. 

Muito provavelmente, as mensagens veiculadas pelos meios de comunicação 

social sobre a importância da actividade física para a saúde, podem ter trazido aos pais 

uma nova consciência e um olhar diferente sobre a Educação Física e o seu papel no 

plano educacional dos seus educandos. Se assim for, um novo paradigma de Educação 

Física poderá estar presente na mente dos pais. 

33..  FFIILLHHOOSS  EE  PPAAIISS  

O estudo dos pais reveste-se de grande importância, porque são os primeiros 

agentes educativos e os que mais influenciam os comportamentos das crianças, 

adolescentes e jovens. 

Quando procurámos caracterizar os alunos de acordo com a habilitação 

académica dos pais, ficou patente que os filhos em que ambos os pais tinham o ensino 

secundário e as mães o ensino superior eram mais activos. Por outro lado, alunos cujos 

pais e mães tinham baixos níveis de escolaridade eram pouco activos ou sedentários. 
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Como na caracterização das classes surgiu sempre a profissão dos pais e das mães, 

facilmente depreendemos, ainda que com algumas reservas, qual era o estrato 

socioeconómico a que pertenciam. Dessa extrapolação podemos concluir que os filhos 

dos pais e mães de um baixo estrato socioeconómico eram menos activos ou mesmo 

sedentários. Essa inferência corrobora os resultados de Esculca & Mota (2005), Hallal 

et al. (2006) e as conclusões de Sallis et al. (1992), mas não está de acordo com Mota & 

Silva (1999), que não verificaram qualquer relação entre o nível socioeconómico dos 

pais e o nível de actividade física dos filhos. Sobre este aspecto a investigação não é 

consensual e carece de mais informações para melhor se perceber a relação entre a 

condição socioeconómico das famílias, de onde os alunos são provenientes, e a prática 

de actividades físicas e desportivas (Mota & Sallis, 2002; Sallis et al., 2000). 

Não obstante a falta de consenso, existem factores que influenciam a 

participação e são determinados pelo nível socioeconómico, e.g., o acesso aos 

equipamentos desportivos e o deslocamento dos filhos. Como estes factores não podem 

ser facilmente alterados, cabe às escolas a criação e promoção de programas de 

actividade física, acessíveis, de igual forma, a todos os alunos, para que a situação 

económica e social não seja um factor impeditivo da participação e, desta maneira, 

minimize os efeitos causados pelas diferenças sociais. 

A experiência dos pais e das mães na disciplina de Educação Física não parece 

ter sido um aspecto diferenciador dos alunos. Algumas classes chegaram mesmo a ser 

caracterizadas pela participação desportiva e, concomitantemente, pela inactividade 

física. Neste caso, é possível afirmar que a experiência passada na Educação Física 

escolar não foi um aspecto determinante para influenciar os níveis de actividade física 

dos educandos. 

Quanto à participação dos pais nas actividades físicas e desportivas, verificamos 

que os alunos que tinham pais e mães sedentários foram caracterizados pela 

inactividade física. Estes dados estão em linha com as conclusões de Freedson & 

Evenson (1991). A inactividade física dos pais parece exercer uma forte influência nos 

hábitos dos filhos, tendo estes sido caracterizados por não praticarem actividade física 

em nenhum contexto, nem sequer no Desporto Escolar. A grande preocupação 

relacionada com esta evidência assenta no facto da maioria dos pais e das mães terem 

sido considerados inactivos. Isso significa que grande parte dos alunos teve uma 
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influência contrária àquilo que se pretende do ponto de vista da promoção da saúde 

através da prática regular de actividades físicas e desportivas. 

Os filhos dos pais classificados como suficientemente activos foram 

caracterizados, entre outros aspectos, pela prática regular de actividades físicas e 

desportivas. Estes resultados coincidem com os de outros estudos (Brustad, 1993; 

McBride, Schoppe-Sullivan, & Ho, 2005; Ornelas et al., 2007) e reforçam a importância 

dos pais como agentes na sociabilização desportiva das crianças, adolescentes e jovens. 

Um dos contextos de prática de actividade física que surgiu na caracterização das 

classes foi a participação no Desporto Escolar. Também aqui se verifica concordância 

com a investigação. Cleland et al. (2005) observaram que a actividade física dos pais 

está positivamente associada a participação dos filhos nas actividades extracurriculares. 

Apesar de não existir ainda muito conhecimento sobre a relação entre os pais e 

os filhos relativamente à participação nas actividades físicas e desportivas, porque 

grande parte dos adultos são inactivos (Marivoet, 2001), a maior parte dos estudos 

demonstra uma relação consistente entre a prática de actividade física de ambos. Esse 

dado tem trazido algum optimismo nas intervenções quando estas têm por base a 

família, devido ao papel fundamental que desempenham na mudança de 

comportamentos das crianças, adolescentes e jovens (Taylor et al., 1994) e porque é o 

único agente com poder para facilitar, dificultar ou impedir o acesso à prática de 

actividades físicas e desportivas, ou seja, o acesso aos equipamentos e programas está 

dependente dos pais. 

É plausível pensar-se ainda que os pais e as mães desempenham o papel de 

modelo para os filhos. Quando estes observam e vêm que os educadores são praticantes 

regulares e valorizam a actividade física, é provável que adoptem os mesmos valores e 

comportamentos e os tomem como seus. Para além disso, pais e mães praticantes 

tendem a encorajar e suportar mais a prática desportiva dos filhos (Sallis et al., 2000). 

44..  PPRROOFFEESSSSOORREESS  EE  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  

O papel dos profissionais de educação e auxiliares da acção educativa, no âmbito 

da educação para a saúde, é o de facilitar a aquisição de competências e desenvolver a 

autonomia, procurando melhorar o nível da saúde na comunidade escolar, 
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principalmente dos alunos, através da compreensão dos factores de risco e do 

encorajamento para a adopção de estilos de vida activos e saudáveis. Com estes agentes 

educativos os alunos aprendem através da transmissão directa de conhecimento e com o 

exemplo comportamental, daí a sua importância no processo formativo. 

Dos resultados obtidos através do questionamento, as actividades que os 

professores e funcionários referiram praticar demonstraram que, por opção, preferiam as 

de cariz passivo. Foi interessantes verificar que em ambos os grupos as 5 actividades 

mais praticadas diariamente ou quase todos os dias eram exactamente as mesmas, 

diferindo apenas na ordem. Nessa lista de actividades figurava a “lida da casa” que não 

pertence ao rol das actividades de lazer. Acreditamos que essa tarefa tenha surgido 

porque os sujeitos eram maioritariamente do sexo feminino e é uma actividade quase 

obrigatória do ponto de vista da arrumação e limpeza do local de habitação, logo não 

pode ser comparada com as restantes que são facultativas. 

Num outro estudo, com características muito semelhantes e com recurso ao 

mesmo instrumento, Leal (2008), com uma amostra de 222 professores, verificou 

exactamente o mesmo. Parece que actividades como ouvir música, ver televisão, ler e 

passar tempo com o companheiro são as preferidas dos professores e funcionários. 

Contudo, tanto a nossa amostra com a de Leal eram constituídas por professores e 

funcionários que trabalhavam em escolas de uma região urbana, pelo que seria 

interessantes verificar se o mesmo acontece com os que trabalham em escolas em meios 

rurais. 

Em relação à prática de actividades físicas e desportivas, andar foi a actividade 

mais mencionada. Pensamos que a frequência dessa actividade se destacou das restantes 

por ser simples, para a qual não é necessário um processo de aprendizagem, nenhum 

equipamento específico e é gratuita. Apesar da natureza do trabalho dos professores e 

funcionários ser diferente em essência, ambos recorreram à mesma actividade para se 

exercitarem. Contudo, verificamos que o número de professores que referiu praticar era 

superior ao dos funcionários. Os valores registados para os professores do nosso estudo 

pouco diferem dos encontrados por Leal (2008). 

Considerando que os professores auferem um rendimento superior aos 

funcionários, e têm, também, um nível educacional superior, as diferenças poderão estar 

relacionadas com o estatuto socioeconómico, à semelhança do que foi observado por 
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Marshall et al. (2007) e do se verifica com as crianças e adolescentes (Raudsepp & 

Viira, 2000; Sallis et al., 1992). Assim sendo, os nossos resultados parecem confirmar 

que o estrato socioeconómico é um factor determinante da participação em actividades 

físicas e desportivas. 

Relacionado ainda com os níveis de participação, estes dados corroboram os que 

obtivemos através do sistema de classificação da prática de actividade física. Pouco 

mais de metade dos professores (55.5%) foram considerados sedentários, enquanto que 

para os funcionários o valor ascendeu aos 81.6%. Por outro lado, apesar de apenas 2.6% 

dos auxiliares da acção educativa terem sido considerados muito activos, 36.8% auto 

classificaram-se como tal. Muito provavelmente a razão dessa percepção esteve 

relacionada com a natureza do trabalho que desempenhavam, sendo muitas vezes braçal 

e extenuante. Talvez por isso não julgassem necessária qualquer prática adicional e por 

conseguinte se auto intitularam de “muito activos”. Não deixou de ser curioso observar 

que, embora com uma diferença inferior, os professores também fizeram uma avaliação 

errónea da sua prática, tendo 22.2% afirmado que eram muito activos, ao passo que 

somente 5.6% foi classificado como tal. 

Relativamente aos professores, foram observadas diferenças entre os grupos 

disciplinares. Os de Educação Física e Ciências Naturais foram caracterizados pela 

participação nas actividades físicas e desportivas, diferenciando-se dos restantes. É 

compreensível que fossem mais activos, pois diariamente leccionavam conteúdos 

pedagógicos relacionados com a saúde, por isso seria perfeitamente normal que 

estivessem mais sensibilizados para a prática de actividades físicas, que é considerado 

um comportamento de saúde. Essa constatação parece sugerir que o simples facto de 

terem um elevado nível de escolaridade não está por si só relacionado com a prática de 

actividades físicas e desportivas. É necessário o conhecimento científico acerca dos seus 

benefícios para que a actividade física seja um comportamento característico. Esses 

dados reforçam a posição de Harel (1996) e Pate et al. (2006), que defendem, como já 

foi referido, a inclusão da educação para a saúde nos programas de formação de 

professores, independentemente da área de formação. 

A experiência pessoal que os professores e funcionários tiveram na Educação 

Física não se revelou determinante para a prática de actividade física no presente. Isso 

demonstra que, para estes sujeitos, a disciplina foi inoperante na concretização de 
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alguns dos seus objectivos, a saber, a aquisição de conhecimentos e gosto pela prática 

de actividade física que impulsiona o adulto a praticar autonomamente. Estes resultados 

comprovam os de Leal (2008), por este não ter encontrado qualquer relação entre a 

prática de actividade física e a qualidade da experiência passada na disciplina, e os de 

Everhart et al. (2005), ao terem registado que a disciplina não teve qualquer influência 

na prática de actividade física depois da graduação. Uma possível explicação poderá 

estar no facto da Educação Física providenciar menos oportunidades para os alunos 

participarem em actividades físicas que poderão praticar ao longo da vida, como 

verificou Fairclough et al. (2002). 

Ainda sobre à experiência na Educação Física dos professores e funcionários, 

interessa referir que existem resultados que comprovam o papel importante da Educação 

Física na promoção de estilos de vida activos (Gordon-Larsen et al., 2000; Telama et 

al., 1997; Trudeau et al., 1998, 1999). Como a existência desses resultados é um facto e 

outro facto é que a Educação Física para os professores e funcionários não foi 

determinante, isso conduz-nos à ilação que o problema poderá não estar na disciplina, 

ou muito menos nos seus objectivos, mas na forma como é ministrada, como referem 

Castelli & Rink (2003) e McKenzie et al. (2000). 

Diferente da experiência foi a percepção do estado de saúde. Este factor foi 

determinante para a prática de actividade física, tanto nos professores como nos 

funcionários. Os que percepcionaram ser mais saudáveis foram caracterizados pela 

prática regular de actividade física, ao contrário dos que revelaram ter um estado de 

saúde débil. À semelhança do que acontece com os mais jovens (Ledent et al., 1997b; 

Marques, 2003; Piéron, 2002), para os adultos – professores e funcionário – a percepção 

de um bom estado de saúde parece ser um factor decisivo para o envolvimento em 

actividades físicas e desportivas. 

Em relação à existência da disciplina de Educação Física no currículo, para a 

maioria dos professores esta deveria ser obrigatória e os alunos sujeitos à avaliação, 

como em qualquer outra disciplina. Não obstante, apesar de 26.4% ter afirmado que 

deveria ser obrigatória, consideraram que a avaliação era dispensada. Relativamente aos 

funcionários, os números têm outra grandeza, e a soma dos que responderam que 

deveria ser obrigatória mas sem avaliação ou opcional superou os que afirmaram que 

para além de ser obrigatória deveria ter avaliação. Talvez a formação fosse a razão da 
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diferença entre os valores verificados entre os dois grupos, contudo retém-se o facto de 

ainda existir um elevado número de sujeitos, que trabalham na escola, que não 

atribuíram à Educação Física um estatuto disciplinar igual às outras disciplinas que 

fazem parte do currículo escolar. 

Apraz-nos referir que, no contexto escolar actual, não é razoável a existência de 

uma disciplina com estatuto pedagógico, com objectivos e finalidades específicas que 

não podem ser alcançados por outra área disciplinar, formalmente leccionada, não ter 

um sistema de avaliação. Caso assim acontecesse, a disciplina seria encarada com 

leviandade, em prejuízo das aprendizagens a ela inerentes. Por esta razão os professores 

e funcionários que responderam que apesar de ser obrigatória não deveria ter avaliação, 

que deveria ser opcional ou não existir, não parecem considerar verdadeiramente 

importantes os conteúdos específicos da Educação Física. 

A grande maioria dos professores e funcionários reconheceram que a finalidade 

mais importante da Educação Física era a promoção de estilos de vida activos e 

saudáveis. Muito provavelmente isso poderá ter sido consequência das mensagens 

veiculadas pelos meios de comunicação social. Esse reconhecimento poderia ser 

utilizado para mostrar que se para os alunos a actividade física praticada na Educação 

Física tem essa importância, o mesmo poderá ter nos adultos, resultando na 

sensibilização e motivação para a prática regular de actividades físicas e desportivas. 

Se considerarmos que os alunos apenas tinham Educação Física duas vezes por 

semana e a grande maioria não participava no Desporto Escolar, é razoável afirmar que 

a actividade física praticada por estes, em contexto escolar, não era suficiente e não 

preenchiam os níveis mínimos de prática recomendados (Cavill, Biddle & Sallis, 2001; 

Corbin, Pangrazi & Welk, 1994; Fletcher et al., 1992; Sallis & Patrick, 1994; Strong et 

al., 2005). Contudo, para a maioria dos professores (73.6%) e mais de metade dos 

funcionários (55.3%) a oferta escolar de actividade física era suficiente do ponto de 

vista de promoção da saúde. Não foi possível verificar se ao responderem consideram a 

oferta do Desporto Escolar e as actividades desportivas organizadas pela Associação de 

Estudantes, ou se simplesmente julgavam que a Educação Física, duas vezes por 

semana, era suficiente. Ainda que tivessem considerado o Desporto Escolar e os 

torneios inter turmas, o número de participantes era reduzido, quando comparado com a 
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totalidade da população escolar. Independentemente do pensamento que fundamentou a 

resposta, foi notório um desconhecimento dos níveis de actividade física recomendados. 

55..  CCLLIIMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  

Nos últimos anos tem sido dada muita atenção à promoção da saúde e prevenção 

de doenças entre os jovens, particularmente nas escolas. A escola, como instituição 

social com responsabilidade pela formação eclética das crianças, adolescentes e jovens 

é, muitas vezes, considerada o veículo e local apropriado para se desenvolverem 

intervenções para promover a saúde, uma vez que, na maior parte dos países, toda a 

população juvenil a frequenta obrigatoriamente até determinado nível de ensino. 

Durante estes anos, uma proporção considerável do tempo é lá passado, conferindo-lhe 

uma posição privilegiada. 

Na escola investigada, o Projecto Educativo de Escola, documento importante 

enquanto guia e referencial da acção educativa em ambiente escolar, privilegiava, 

fundamentalmente, o sucesso académico dos alunos, o bem-estar de toda a comunidade 

escolar e o bom relacionamento com a comunidade exterior. A escola entendia o 

sucesso académico como a aquisição de competências reais por parte dos alunos, para 

prosseguirem para os níveis de ensino subsequentes. Os alunos do 3º ciclo do ensino 

básico deveriam ser preparados para o ensino secundário e os que terminavam o ensino 

secundário deveriam estar aptos para o ingresso no mercado de trabalho ou acesso ao 

ensino superior. 

A sólida liderança da escola, fundamental para o sucesso (Collins, 2002; Good 

& Brophy, 1986), procurava concretizar os objectivos descritos no Projecto Educativo 

de Escola, demonstrando coerência entre o que vem descrito e a acção. Não obstante, o 

facto do projecto não ter qualquer referência à educação para a saúde parece ter sido um 

impedimento para que acções com esta finalidade tivessem sido tomadas a nível geral e 

oficial por parte da escola. Importa referir que a palavra saúde não constava do referido 

projecto e nem havia qualquer alusão ao conceito de “educação para a saúde”. A não 

inclusão deste conceito no Projecto Educativo de Escola demonstra que a equipa 

responsável pela sua elaboração, e os responsáveis pela sua aprovação, não 
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consideraram a saúde uma prioridade e, desta forma, um compromisso com a mesma 

não foi formalmente assumido. 

O sucesso académico, talvez pela sua visibilidade imediata e pela pressão 

parental e social, suplantava todas as outras áreas da formação dos alunos. Este parece 

ser a grande preocupação dos estabelecimentos de ensino (Lee & Trost, 2006; Michigan 

Department of Education, 2001; Tappe & Burgeson, 2004), deixando-se de lado outros 

aspectos importantes na formação dos alunos, como a educação para a saúde. Curioso é 

saber que a investigação tem demonstrado que a promoção da saúde em ambiente 

escolar está associado a um melhor rendimento académico (Symons, Cinelli, James & 

Groff, 1997). Isso significa que ambos não são mutuamente exclusivos e que as escolas, 

mesmo pensando primeiramente no sucesso académico, deveriam incluir nos seus 

projectos a promoção da saúde, procurando melhorar a saúde dos alunos e os resultados 

escolares. 

Apesar da escola, através do seu Projecto Educativo, não ter dado prioridade à 

promoção da saúde, existiam algumas tentativas avulsas por parte de algumas 

disciplinas, nomeadamente as de Ciências Naturais e Educação Física, à semelhança do 

que acontece em escolas secundárias de outros países (AHPSA, 2006). Nessas 

disciplinas havia um alerta, fundamentalmente, com os cuidados a ter com a 

alimentação e com o bem-estar físico, como facilmente se depreende pela natureza dos 

conteúdos programáticos das disciplinas. 

A Organização Mundial de Saúde, na Carta de Ottawa, definiu que deveriam ser 

criadas políticas de promoção da saúde, através do desenvolvimento de currículos em 

que os principais problemas de saúde deveriam ser tratados de forma recorrente ao 

longo do percurso académico. Essa orientação foi tida em atenção aquando da criação 

da Rede de Escolas Promotoras da Saúde, estando consagrado, numa das suas 4 

dimensões (curricular, psicossocial, ecológica e comunitária), a coerência entre os 

conteúdos programáticos e a vida, bem como a articulação das matérias das disciplinas 

ao longo dos sucessivos anos de escolaridade (Ministério da Educação, 1998). Esta 

ainda não era a realidade nesta escola e em muitas outras do nosso sistema de ensino. A 

facilidade e rapidez com que se escreve e promove a articulação curricular, sendo uma 

das obrigações dos projectos curriculares de turma, não correspondem a uma fácil e 

célere aplicação. Na verdade, a sua exequibilidade nem sempre é possível. Os 
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programas de cada disciplina são feitos singularmente, sem respeitar a ordem dos 

conteúdos programáticos das restantes que compõem o currículo. Essa falta de 

articulação dos programas, logo na fase de concepção, irá ter reflexos no momento do 

ensino dos mesmos, ou seja, os conteúdos comuns que diferentes disciplinas possuem 

não poderão ser ensinados ao mesmo tempo. Para que assim possa acontecer é 

necessário quebrar a sequência lógica com que os conteúdos e matérias surgem nos 

programas. Isso nem sempre é benéfico para o processo de aprendizagem sequencial das 

matérias, por parte dos alunos. Enquanto as equipas responsáveis por realizarem os 

programas das várias disciplinas, dos diferentes níveis de ensino, não trabalharem 

cooperativamente, a transversalidade do currículo escolar irá estar comprometida e 

muito dificilmente não passará de recomendações teóricas. 

Ainda sobre as tentativas avulsas de promover a saúde, apesar do seu valor em si 

mesmas, serão, de certa forma, limitadas e insuficientes enquanto não existir uma 

estrutura organizada e haver reconhecimento e apoio institucional. Muitos professores 

apenas compreendem a sua importância quando esta lhes é transmitida em situação de 

formação (Harel, 1996). Por esta razão, Harel (1996) defende que a educação para a 

saúde deveria ser incluída nos programas de formação inicial de professores, de forma a 

consciencializar os futuros profissionais sobre este assunto. A posição de Harel (1996) 

foi posteriormente corroborada por Pate et al. (2006), num documento de consenso cujo 

objectivo era descrever a renovação e ampliação do papel da escola na área da 

actividade física. Essa medida revela-se importante ao considerarmos que para o 

desenvolvimento e implementação de qualquer medida em contexto escolar é necessário 

que os professores a aceitem e decidam colocá-la em prática (Carreiro da Costa, 2005). 

Isso significa que primeiro se devem sensibilizar e informar devidamente os professores 

e só numa fase posterior se deve implementar. Contudo, esta ordem tem sido subvertida, 

pois o Ministério da Educação tem emanado sistematicamente informações, directrizes 

e recomendações sobre a educação para a saúde para as escolas que compõem o sistema 

de ensino, sem primeiro formar devidamente os professores. 

A promoção da saúde em ambiente escolar assenta sobre a premissa de que a 

saúde é uma qualidade treinável e que a mudança de comportamentos pode prevenir ou 

corrigir eventuais problemas relacionados com o estilo de vida. Um dos principais e 

maiores problemas de saúde do nosso tempo, relacionado com o estilo de vida, é a 
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obesidade, afectando também os mais jovens, ainda em idade escolar, em muitos países 

do mundo (Kain, Vio & Albala, 2003; Ogden et al., 2002; Onis & Blössner, 2000) e 

particularmente em Portugal (Padez et al., 2004). Assim sendo, e uma vez que este 

assunto tem sido profundamente difundido pelos meios de comunicação social, seria de 

esperar que a escola manifestasse preocupação em relação a este problema, todavia, isso 

não se verificou. O facto de não terem sido observadas referências a este problema 

poderá demonstrar falta de prospectiva em relação às consequências da obesidade no 

presente, ou a não antecipação de um problema que facilmente atinge qualquer sujeito, 

mas que poderia ser solucionado através da adopção de um estilo de vida activo e 

saudável e de uma alimentação equilibrada, ou seja, conhecimentos e práticas que 

podem ser adquiridos na escola. 

A falta de compromisso com a saúde pode ter estado relacionado com o facto 

dos jovens serem, maioritariamente, saudáveis, manifestando-se os problemas crónicos 

apenas na idade adulta. Isso faz com que muitas vezes seja negligenciado a prevenção e 

o ensino de comportamentos de saúde, porque as consequências dos comportamentos 

presentes manifestam-se, normalmente, no futuro. Outra razão prende-se com o facto da 

educação para a saúde não ser ainda uma obrigação imposta a nível superior – 

Ministério da Educação. Caso houvesse obrigatoriedade, seria um objectivo que se 

procuraria alcançar e, com certeza, haveria menção a este conceito no Projecto 

Educativo de Escola. Constando desse documento, seria formalmente um projecto da 

escola e, naturalmente, todos os professores estariam envolvidos, desenvolvendo 

estratégias para a sua concretização. 

Em relação às escolas promotoras da saúde, apesar da educação para a saúde 

compreender várias áreas do comportamento humano, ainda se verifica um certo 

descuramento em relação à promoção da actividade física, recaindo as intervenções, 

fundamentalmente, sobre os cuidados com a alimentação, sexualidade e consumo de 

substância nefastas ao organismo (Loureiro, 2004; Ministério da Saúde, 2005). 

Pensamos que essa visão é limitada, enquanto não incluir a actividade física, e não 

produzirá facilmente os efeitos desejados. A actividade física tem sido sistematicamente 

apontada como um meio para combater o excesso de peso e a obesidade (Berkley et al., 

2000; Gordon-Larsen et al., 2002; Kimm et al., 2005; Tremblay et al., 1990; Yee et al., 
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2006), por isso as escolas deveriam atribui-lhe mais e maior importância e incluí-la nas 

suas estratégias de promoção da saúde. 

Esta situação torna-se ainda mais grave por existirem evidências que mostram 

que as crianças e adolescentes não praticam actividade física fora da escola para 

compensar os momentos de inactividade durante o dia escolar, como referem vários 

estudos (Dale, Corbin & Dale, 2000; Morgan, Beighle & Pangrazi, 2007), contrariando 

o que se pensava anteriormente. Esse facto foi ainda confirmado através dos resultados, 

uma vez que tendo Educação Física apenas duas vezes por semana, mais de 40% dos 

alunos referiu não praticar actividade física formal e informal nos momentos de lazer. 

Essas evidências vêm reforçar a importância da disciplina de Educação Física no 

currículo e os cuidados que devem ser tidos na sua distribuição no horário dos alunos. 

É inegável que no âmbito da promoção da saúde a escola não tem tirado proveito 

da disciplina de Educação Física, ao verificarmos a sua distribuição horária. Todavia, 

importa aqui referir que as mudanças dos tempos lectivos, que tiveram lugar a partir do 

ano lectivo 2001-2002, em que as aulas passaram a ser organizadas em blocos de 45 e 

90 minutos, não beneficiam as disciplinas cujos espaços de leccionação não são as 

normais salas de aula, mas outros espaços muitas vezes distantes dos restantes edifícios 

do recinto escolar. Particularmente no caso da Educação Física, caso os alunos tenham 

um bloco de 45 minutos esse tempo é efectivamente inferior, pois é descontado o tempo 

que demoram em deslocamentos entre o espaço onde tiveram a aula anterior e as 

instalações onde a aula de Educação Física irá ocorrer. Ao tempo que resta ainda é 

descontado o tempo para a troca de vestuário, ou seja, o tempo útil de aula que vem 

definido nos programas não é muitas vezes respeitado pelas escolas. Infelizmente o 

poder político não leva em atenção essa situação, que se pode traduzir em problemas no 

futuro, ao observar-se o tempo de prática de actividade física que aos alunos tem sido 

retirado em contexto de escola. 

A ênfase na visão holística de educação para a saúde deve figurar formalmente 

nos currículos, desde o jardim-de-infância até ao secundário, para que os alunos possam 

ter uma melhor compreensão do assunto e optem conscientemente por valores e 

comportamentos que melhorem a sua saúde (American Academy of Pediatrics, 2000; 

Harel, 1996). 
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Vários estudos demonstram o potencial da escola na mudança de 

comportamentos dos alunos (Sellström & Bremberg, 2006; Wechsler et al., 2000). Os 

programas desenvolvidos contribuem para uma melhor compreensão das práticas de 

promoção da saúde. Infelizmente esse potencial tem sido negligenciado e os conceitos 

de saúde não estão a ser devidamente ensinados. A ausência de informação dificulta a 

capacidade de tomar decisões, sendo esta razão um forte argumento para a abordagem 

da educação para a saúde no contexto escolar. 

66..  GGRRUUPPOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Depois de apresentarmos, no capítulo anterior, os resultados das orientações 

educacionais dos professores de Educação Física e da quantidade e qualidade da 

actividade física durante as aulas, tem aqui lugar a sua discussão. 

66..11..  OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  EEDDUUCCAACCIIOONNAAIISS  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

As orientações educacionais representam valores ou crenças que os professores 

têm e que influenciam a tomada de decisão a nível curricular. As orientações são 

caracterizadas pela prioridade que os professores atribuem às componentes críticas do 

programa, no contexto do processo ensino-aprendizagem. 

Os professores da escola investigada apresentaram diferentes orientações, muito 

à semelhança do que tem sido encontrado em diversos estudos nacionais e 

internacionais (Behets, 2001; Behets & Vergauwen, 2004; Cardoso, 2008; Curtner-

Smith & Meek, 2000; Ennis & Chen, 1995; Ennis & Zhu, 1991; Vieira, 2007). Estes 

resultados sugerem que de um mesmo documento oficial (currículo), do qual todos 

fazem uma mesma leitura, existem diferentes interpretações que se espelham no 

pensamento e no processo de ensino, quer através das intervenções orais, quer através 

das práticas (Cardoso, 2008; Kulinna et al., 2000; Vieira, 2007). 

As diferentes interpretações do mesmo documento são o resultado da grande 

liberdade que os professores têm na planificação das suas actividades, sendo o currículo 
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considerado apenas uma referência para a acção e não um conjunto de indicações 

precisas que carecem do seu cumprimento (Carreiro da Costa, 2005). 

No estudo de Behets & Vergauwen (2004) foi precisamente demonstrado que as 

decisões dos professores eram influenciadas pelo grau de ensino em que leccionavam e 

pelas orientações educacionais individuais. Estes resultados, assim como outros em que 

se verifica que professores do mesmo sistema de ensino têm diferentes orientações, 

confirmam que qualquer reforma curricular poderá estar destinada ao malogro, caso os 

professores não a interiorizem. 

Num momento em que a sociedade e o poder político reconhecem cada vez mais 

a importância da Educação Física para a saúde pública (Harris & Penney, 2000; Sallis & 

McKenzie, 1991; Tappe & Burgeson, 2004), urge que se uniformizem as práticas para 

que efectivamente a escola e a Educação Física desempenhem um dos papéis 

fundamentais para o qual estão consagradas – a promoção de estilos de vida activos e 

saudáveis da população escolar e bem-estar da sociedade (Trudeau & Shephard, 2005). 

Particularmente em relação aos resultados, encontramos algumas diferenças no 

que se refere a orientação predominante quando comparamos os nossos resultados com 

os de Behets & Vergauwen (2004). Estes autores verificaram que em escolas 

secundárias, à semelhança da escola investigada, a orientação dominante era a 

reconstrução social e, por outro lado, a mestria disciplinar teve pouca expressão nas 

respostas dos professores. No nosso estudo a orientação reconstrução social era 

prioritária para 3 professores, mas a mestria disciplinar era para 4 professores, sendo 

aquela, a par da integração ecológica, que teve mais partidários. 

Diferenças também foram encontradas em relação ao estudo de Ennis & Chen 

(1995), ao terem registado que as escolas do meio urbano diferiam das do meio rural, 

valorizando mais a cooperação e respeito pelo outro, ou seja, centravam o currículo na 

sociedade. No nosso estudo verificamos que os professores centravam-no 

essencialmente no conteúdo, ao terem aparecido 4 professores com elevada prioridade 

na orientação mestria disciplinar, 4 na integração ecológica, dos quais 2 também eram 

partidário da orientação mestria disciplinar, e 1 no processo aprendizagem. 

Esse entendimento do currículo acarretava algumas dificuldades, pois nem todos 

os professores estavam devidamente preparados para leccionarem algumas das matérias 

que lá figuravam. Isso dava origem a que houvesse um plano organizado de formação a 
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nível interno para suprimir todas as lacunas existentes. Essa atitude do grupo de 

Educação Física mostrou claramente a importância que atribuíam ao programa oficial, 

tanto mais que o projecto de desenvolvimento da disciplina de Educação Física estava 

assente nas três linhas orientadoras dos programas nacionais – prática das actividades 

físicas e desportivas, conhecimentos teóricos e aptidão física. As matérias eram 

ensinadas numa perspectiva funcional, para que no futuro se tornassem em 

instrumentos, como já foi referido anteriormente. 

Sabendo que os professores têm orientações educacionais distintas (Cardoso, 

2008; Vieira, 2007), o grupo trabalhava em colegialidade. Acreditamos que a realização 

da planificação em conjunto, assim como a tomada das decisões referentes à 

leccionação das matérias e correspondente avaliação, contribuiu para minimizar as 

diferenças individuais. O trabalho em grupo permite que, do único currículo oficial, 

hajam iguais currículos em acção e, logicamente, experimentados, tendo todos os alunos 

as mesmas oportunidades. 

Sobre este grupo de professores de Educação Física importa ainda salientar que, 

mesmo tendo diferentes orientações educacionais, o currículo tinha o mesmo sentido. 

Como prova disso podemos referir algumas aulas de avaliação observadas, nas quais, 

com frequência, estavam presentes diferentes professores, de forma a uniformizarem 

critérios e para não existirem disparidades despropositadas nas notas dos alunos da 

mesma escola, a frequentarem o mesmo ano lectivo, apesar de terem diferentes 

professores. 

As diferentes formas de interpretar o currículo têm sido um óbice à 

uniformização que se pretende na avaliação dos alunos em Educação Física, 

principalmente no ensino secundário. Neste nível de ensino a nota final da disciplina 

entra na ponderação para a definição da média aritmética do final do curso, reflectindo-

se na nota de candidatura dos alunos que pretendem ingressar no ensino superior. A 

bem da justiça social e igualdade de oportunidades, seria de todo recomendado que os 

professores fossem cumpridores dos programas oficiais e que não fizessem 

interpretações individuais. Infelizmente não é o que temos assistido em Portugal 

(Cardoso, 2008; Carreiro da Costa & Piéron, 1997; Vieira, 2007), havendo professores 

que pouca importância atribuem ao que vem prescrito nos programas oficiais. Enquanto 

assim for, como Carreiro da Costa (2005) refere, as alterações no currículo não 
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provocarão mudanças no ensino da Educação Física nas escolas e nem uma melhoria 

das aprendizagens por parte dos alunos. 

66..22..  AAUULLAASS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

As aulas de Educação Física foram analisadas através da monitorização da 

frequência cardíaca e da observação directa, com recurso ao SOFIT. 

Comparando o valor médio das 3 aulas em que os alunos foram monitorizados 

com os de outros estudos realizados em Portugal (Diniz, 1997; Wang, 2004), 

verificamos que os nossos valores eram relativamente mais baixos. Nos estudos de 

Diniz (1997) e Wang (2004) os níveis médios de frequência cardíaca foram de 138.5 e 

140.5 bpm, respectivamente. 

Olhando para os nossos dados analiticamente, a 3ª aula do professor P4, a 3ª do 

P6, a 2ª e a 3ª do P8 foram exclusivamente dedicadas à avaliação. Como naturalmente 

acontece, os momentos de espera aumentaram, diminuindo a intensidade, logo os níveis 

de frequência cardíaca foram mais baixos do que nas restantes aulas. Logicamente esses 

valores influenciaram a média geral da frequência cardíaca e pode explicar a observação 

de valores médios inferiores aos de Diniz (1997) e Wang (2004). 

O facto das aulas de avaliação serem uma realidade durante o processo de 

ensino-aprendizagem serve de chamada de atenção, porque em determinadas alturas do 

ano lectivo as aulas não são suficientemente intensas para contribuir para a melhoria dos 

sistemas cardiorespiratório e músculo-esquelético (Fairclough & Stratton, 2003). 

Durante estas aulas os professores devem arranjar diferentes formas de organização dos 

alunos. Enquanto alguns estão a ser avaliados os restantes devem estar em actividade 

motora, a fim de que o tempo de prática seja suficiente para ter efeitos na aprendizagem 

e elevados níveis de intensidade possam ser alcançados. 

Se compararmos os nossos resultados com os de outros estudos internacionais, 

verificamos que estes professores leccionaram aulas com níveis mais elevados de 

intensidade (Fairclough & Stratton, 2006a; Scruggs, Beveridge, Eisenman, Watson, 

Shultz & Ransdell, 2003), mesmo tendo sido 4 aulas dedicadas à avaliação. 

Os dados do SOFIT corroboraram os da monitorização da frequência cardíaca. 

Durante 58.2% do tempo de aula os alunos estiveram em actividade com intensidade 
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moderada a vigorosa. Apenas um professor não chegou aos 50% e 6 tiveram valores 

acima dos 60%. Estes dados foram superiores aos encontrados na literatura (Fairclough 

& Stratton, 2006b; McKenzie et al., 2000; McKenzie et al., 1991) e evidenciam que as 

aulas providenciaram um esforço fisiológico suficiente aos participantes. 

O facto de apenas os alunos de um professor não terem tido níveis de 

intensidade moderada a vigorosa durante pelo menos 50% do tempo de aula, reflectiu as 

características educacionais do trabalho de grupo, assim como o rigor na planificação. 

Os professores procuravam cumprir as recomendações do Programa Nacional de 

Educação Física no que se refere à maximização dos tempos de prática motora. Esses 

dados parecem suportar a ideia de que para promover a saúde através da actividade 

física em Educação Física as aulas devem ser previamente planificadas (Martin et al., 

2001). A literatura tem demonstrado que a planificação das aulas com a 

intencionalidade de se elevarem os níveis de intensidade é possível, sem que os 

objectivos das mesmas sejam comprometidos (Fairclough & Stratton, 2005b), isto é, 

tanto podem ser alcançados objectivos de aprendizagem como de melhoria da aptidão 

física. 

O compromisso de, nas aulas, maximizarem o tempo de prática e providenciar 

aos alunos actividade física com intensidade moderada a vigorosa, permitiu evitar que 

as diferenças provocadas pelas orientações educacionais influenciassem a forma de 

interpretar o currículo. Dessa maneira foi possível garantir a quase todos os alunos 

níveis recomendados de actividade física (USDHHS, 2000). Esses resultados são 

deveras importantes, porque permitem concluir que o trabalho concertado entre todos os 

professores conseguiu sobrepor-se às diferenças individuais. 

Os resultados da análise comparativa demonstraram que não existiam diferenças 

significativas nos níveis médios de frequência cardíaca entre as aulas de 45 e 90 

minutos. Essa constatação significa que do ponto de vista da promoção da saúde ambas 

podem ter o mesmo efeito nos alunos e contribuírem para a melhoria da aptidão física. 

Contudo, apesar da não existência de diferenças, importa verificar o tempo que os 

alunos estiveram em prática motora com níveis de intensidade moderada a vigorosa. 

Nas aulas de 90 minutos estiveram em média 37 minutos com níveis de frequência 

cardíaca acima dos 140 bpm, nas aulas de 45 minutos estiveram 23 minutos. Esses 

valores mostram que nas aulas de 45 minutos os alunos estiveram mais de 50% do 
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tempo em actividade com intensidade vigorosa. Em relação às aulas de 90 minutos, 

apesar dos alunos não terem estado em prática motora com intensidade vigorosa durante 

metade da aula, estiveram o tempo suficiente para cumprir com as recomendações do 

American Heart Association (Fletcher et al., 1992). 

 Sallis & Patrick (1994) consideram que todas as crianças e adolescentes 

deveriam ser fisicamente activas diariamente. Estes autores afirmam que os 

adolescentes devem praticar uma variedade de actividades físicas como parte normal do 

seu estilo de vida. A frequência e duração propostas por estes autores são de 3 ou mais 

sessões semanais durante pelo menos 20 minutos, com intensidade moderada a 

vigorosa. O gasto energético que se pretende com esse volume está fundamentalmente 

relacionado com a redução do risco de obesidade e melhoria da aptidão 

cardiorespiratória. Considerando apenas a carga de treino das aulas de Educação Física, 

pode-se afirmar que ambos os tipos de aula eram suficientes para cumprir essas 

recomendações. Não obstante, com a divisão da carga horária em dois blocos de 90 

minutos para o ensino secundário e 45+90 minutos para o ensino básico, como é comum 

na maioria das escolas, o cumprimento das recomendações cai por terra, porque a 

frequência passa a limitar-se a dois dias da semana. 

De acordo com esses dados, a divisão das aulas de Educação Física em blocos de 

45 minutos proporcionava aos alunos pelo menos três vezes por semana a possibilidade 

de se exercitarem suficientemente com níveis de intensidade moderada a vigorosa, para 

terem benefícios ao nível da saúde. Ainda assim, de acordo com alguns autores (Cavill, 

Biddle & Sallis, 2001; Strong et al., 2005) não seriam as vezes suficientes para o 

cumprimento mínimo das recomendações para a prática das actividades físicas e 

desportivas. Neste ponto apraz-nos referir que o Desporto Escolar seria um óptimo 

complemento. Caso haja intenção, a escola consegue providenciar os níveis mínimos de 

actividade física recomendados para os alunos, mesmo de acordo com as 

recomendações mais exigentes. 

A distribuição das aulas de Educação Física no maior número de vezes ao longo 

da semana, ganha maior relevância se considerarmos que uma grande percentagem dos 

adolescentes e jovens em idade escolar não praticam actividade física regularmente nos 

momentos de lazer (Esculcas & Mota, 2005; Matos et al., 2003), restando apenas a 

Educação Física como o único espaço de exercitação.  
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Concernente ao contexto das aulas, os jogos ocuparam a maior parte do tempo, 

seguindo-se a organização, exercícios analíticos e de aptidão física. De acordo com o 

USDHHS (1996) e Williams (1988), os jogos desportivos colectivos são 

contraproducentes e desincentivam os menos habilidosos a envolverem-se, por isso 

desaconselham-nos. No entanto, em relação a esta posição não existe consenso na 

literatura, pois, por outro lado, Fairclough & Stratton, (2005a, 2003) e McKenzie et al. 

(2000) realçam a importância dessas actividades para o dispêndio energético nas aulas 

de Educação Física. Assim sendo, é difícil, à luz da investigação, classificar a qualidade 

das aulas desses professores de acordo com as matérias leccionadas. Neste caso, para 

melhor compreensão, é pertinente referir que a escola, por possuir muitos espaços de 

leccionação, permitia aos professores atribuírem tarefas diferenciadas aos alunos, 

atendendo ao seu nível de aprendizagem no momento em que as aulas decorriam. A 

título de exemplo pode ser referido que numa mesma aula poderiam estar alguns alunos 

a patinar, outros a jogarem Voleibol e ainda um outro grupo numa tarefa diferente. Para 

além disso, como o relacionamento entre os professores era amistoso e as instalações 

permitiam um fácil deslocamento pelos espaços, acontecia estarem alunos de diferentes 

professores a praticarem a mesma actividade em conjunto. Tudo isso contribuía para o 

desenvolvimento dos alunos nas várias modalidades e minimização das diferenças 

individuais, estando cada um a exercitar-se no que mais precisava para cumprir os 

objectivos de aprendizagem. Quando assim acontece e todos estão habilitados para a 

prática, os jogos desportivos colectivos não constituem uma barreira, mas uma fonte 

para elevados níveis de intensidade e consequente dispêndio energético. 

Independentemente da posição que se possa ter em relação aos jogos 

competitivos nas aulas, a investigação mostra que do ponto de vista do dispêndio 

calórico as actividades mais significativas são esses mesmos jogos, os exercícios 

analíticos e os de aptidão física (McKenzie et al., 2000). Isso permite-nos afirmar que, 

quanto à gestão do tempo de aula, havia uma preocupação para que os alunos se 

exercitassem intensamente. 

O tempo de organização merece também alguma atenção. Tendo sido dedicado, 

em média, 22.4% do contexto da aula e 23.7% do comportamento dos professores à 

organização, deve ser referido que este aspecto carece de melhorias, pois não constitui 

um factor essencial da sessão e dele não dependem directamente as aprendizagens. 
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Piéron (1988) e Siedentop (1991) consideram que a organização não deve representar 

mais de 20% das intervenções totais e caso ocupe mais do que esse valor significa que 

existem dificuldades. Sendo os professores, na sua maioria, experientes, não 

acreditamos que se tratava de alguma dificuldade na condução do ensino, pensamos que 

esse tempo estava relacionado com a diversidade de actividades que por vezes 

leccionavam numa mesma aula, dando azo a que os momentos de organização 

aumentassem, sem contudo reduzir o tempo de empenhamento motor de todos os 

alunos, porque o professor poderia estar a organizar um grupo de alunos enquanto 

outros estavam em prática motora. Não deixa de ser importante referir que embora o 

ensino não dependa directamente dos períodos de organização, esses momentos podem 

influenciar a sua qualidade. 

77..  AA  EESSCCOOLLAA  EE  AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  NNAA  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDEE  EESSTTIILLOOSS  DDEE  VVIIDDAA  

AACCTTIIVVOOSS  EE  SSAAUUDDÁÁVVEEIISS  

Como o objectivo do estudo é conhecer o que estão a escola e a disciplina de 

Educação Física a fazer para promoverem estilos de vida activos e saudáveis, importa 

que seja feita uma caracterização do clima geral da escola, a partir da globalidade dos 

resultados alcançados. 

Relativamente aos alunos, os dados demonstram que uma grande percentagem 

não praticava actividade física fora das aulas de Educação Física, verificando-se que as 

raparigas eram menos activas do que os rapazes, sendo, por isso, um grupo de risco.  

De entre as várias razões referidas para não praticarem actividade física, a falta 

de tempo foi o motivo mais referenciado. Como todos os alunos referiram praticar 

várias actividades nos momentos de lazer, a falta de tempo pode significar que optaram 

por outras actividades em detrimento da actividade física, muito à semelhança dos 

resultados de outros estudos (Abdullah et al., 2005; Contramestre, 2003; Li et al., 2006; 

Marques, 2003). É de supor que os alunos, sob a orientação dos pais, fazem as escolhas 

de acordo com os gostos e com a importância que as actividades representam. Uma vez 

que uma grande parte opta, livremente, por realizar outras actividades, normalmente de 

natureza passiva, é importante que os pais, professores e a própria escola, através do seu 
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clima educativo, consciencializem os alunos que a prática regular de actividade física é 

um comportamento relacionado com a promoção da saúde, logo de grande importância 

para o bem-estar, devendo, por isso, ser das primeiras escolhas como actividade de 

lazer. 

Ainda que mais não fosse feito pelas escolas para a promoção da saúde, o 

simples facto de constar no currículo a disciplina de Educação Física já permite que 

algo seja feito em benefício dos alunos. Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico os alunos 

têm 135 (3x45) minutos por semana e no ensino secundário 180 minutos (4x45), 

podendo as escolas distribuir essa carga horária como considerarem conveniente. Não 

obstante as escolas gozarem dessa autonomia, existem directrizes nos Programas 

Nacionais de Educação Física, com suporte científico (Fletcher, 1997; Fletcher et al., 

1992; Sallis & Patrick, 1994), que recomendam a distribuição das aulas em 3 blocos de 

45 minutos em dias não consecutivos, para os 2º e 3º ciclos dos ensino básico, e 4 

blocos de 45 minutos ou um bloco de 90 minutos e dois de 45 minutos, para o ensino 

secundário. A direcção da escola investigada, no entanto, não seguia essas directrizes na 

íntegra, argumentando para tal facto uma pretensa maior dificuldade na construção dos 

horários escolares em que por causa de uma disciplina “todo o horário escolar seria 

sacrificado”. Desta forma, a maior parte dos alunos tinha Educação Física apenas duas 

vezes por semana. A opção tomada não levou em conta que aqueles que não se 

exercitavam fisicamente fora do contexto escolar não chegavam a praticar actividade 

física pelo menos 3 vezes por semana, como vem consagrado nas recomendações 

(Fletcher et al., 1992; Haskell et al., 2007). 

Dentro do contexto escolar existia o Desporto Escolar, que não pode ser 

ignorado. Embora fosse uma actividade cuja participação era voluntária e inteiramente 

gratuita, que decorria durante o dia escolar, os níveis de participação foram francamente 

baixos (17.3%), muito à semelhança de outros estudos (Matos et al., 2000b; Porfírio, 

2009). Havendo uma oferta variada de modalidades físicas e desportivas, não parece 

razoável pensar que o problema do baixo nível de participação possa ser atribuído 

simplesmente aos alunos, pois a investigação tem evidenciado que quando as 

instituições valorizam o exercício físico e criam condições, a adesão dos alunos pode 

ser muito superior (Marques, 2003), ficando demonstrado que o clima de escola é uma 

variável muito importante para a participação. 
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A desvalorização implícita que é atribuída à prática de actividade física parece 

dever-se à excessiva importância atribuída ao rendimento académico. Socialmente ainda 

existe uma clara relação entre uma “boa” escola e o sucesso académico circunscrito 

meramente ao desenvolvimento das aprendizagens cognitivas. Essa mensagem é 

passada e assimilada pelos alunos, resultando numa pressão para que se dediquem 

tenazmente aos estudos, preterindo a prática recreativa e desportiva (Lee & Trost, 

2006). Esta hipótese parece ser confirmada quando se observou a caracterização dos 

alunos pelo tempo que frequentavam a escola, verificando-se que as diferenças entre as 

classes resultantes da análise (alunos que frequentavam a escola há 3 ou mais anos e os 

que frequentavam há menos de 3 anos) deveriam estar relacionadas com o efeito 

socializador provocado ao longo dos anos pelas disciplinas de cariz teórico. Muito 

provavelmente os alunos que frequentavam a escola há mais tempo estavam 

preocupados com o ingresso no ensino superior, não atribuindo muita importância à 

Educação Física e apresentando níveis mais baixos de participação nas actividades 

físicas e desportivas, pois os exames nacionais, cuja ponderação é significativa na 

média das disciplinas e na nota de candidatura ao ensino superior, seriam uma grande 

preocupação. 

Este facto deve motivar profundas reflexões no seio da comunidade educativa, 

uma vez que os problemas associados ao sedentarismo estão devidamente 

documentados e, por outro lado, as evidências apontam que não existe redução do 

rendimento académico nas disciplinas teóricas quando se aumentam os níveis de prática 

de actividade física, havendo mesmo estudos que demonstram uma relação positiva 

entre a actividade física e o desempenho escolar (Trudeau & Shephard, 2008). 

A escola parece não atribuir a importância desejável à prática de actividades 

físicas e desportivas nos momentos de lazer dos alunos, dentro e fora da escola, ainda 

que seja de extrema importância para a promoção de estilos de vida activos e saudáveis 

e consequente melhoria da saúde pública. Deste modo, os alunos pouco activos 

apresentam fortes probabilidades de manterem a mesma condição, principalmente os 

grupos de risco, nomeadamente as raparigas e os mais velhos. 

No que concerne aos adultos que participaram no estudo, os resultados 

demonstraram que, muito semelhante aos alunos, uma grande parte era pouco activa ou 

sedentária. A principal razão evocada para não praticarem actividade física foi a falta de 



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

316 

tempo, havendo no entanto “tempo” para outras actividades de natureza passiva nos 

momentos de lazer. Considerando que os adultos eram os educadores – pais e 

professores – e os auxiliares da acção educativa, é expectável que os alunos 

reproduzissem os comportamentos dos mais velhos, tendo sido observado na relação 

entre os comportamentos dos pais e dos filhos, em que os alunos cujos pais e mães 

praticavam actividade física eram mais activos do que os que tinham pais e mães pouco 

activos ou sedentários. Desta forma, a escola não parece ter assumido um papel activo 

no sentido de promover junto dos pais a prática de actividade física, ou, pelo menos, 

não parece estar a intervir convenientemente. 

Se o objectivo da escola na promoção de estilos de vida activos e saudáveis é 

alcançar as crianças, adolescentes e jovens, é importante que alcancem primeiramente 

os pais para que qualquer acção desenvolvida em meio escolar seja efectiva (Bagley et 

al., 2006; Carron, Hausenblas & Mack, 1996; McBride et al., 2005; Xiang, McBride & 

Bruene, 2003). Alcançar os pais significa consciencializá-los da importância da 

actividade física para a saúde, informá-los que o rendimento académico não é 

comprometido (Trudeau & Shephard, 2008), criar actividades para que possam 

participar activamente, e convidá-los a participar com os filhos, por estarem em idades 

críticas para a aquisição de hábitos que podem perdurar ao longo da vida e porque estes 

têm a capacidade para influenciar a qualidade do envolvimento dos filhos, como Yang 

et al. (1996) verificaram. 

Alguns autores consideram que a família, principalmente os pais, pode ser vista 

como um factor que reflecte as orientações culturais e sociais (De Bourdeaudhuij & Van 

Oost, 1998; Yang et al., 1996). Esse reflexo é influenciado pelo estatuto social e 

background cultural. De acordo com este pensamento estamos perante dois problemas. 

O primeiro diz respeito às desigualdades sociais, ou seja, alguns filhos/alunos são 

beneficiados simplesmente porque provêem de determinadas famílias e, logicamente, 

outros são prejudicados por terem uma origem diferente. O segundo problema, e mais 

preocupante, está relacionado com a inactividade física quase endémica dos portugueses 

(European Comission, 2004; Marivoet, 2001; Martinez-Gonzalez et al., 2001; WHO, 

2002a), o que significa que as famílias não exercem, através do exemplo, qualquer 

influência positiva para que os mais jovens sejam fisicamente activos. Assim sendo, 
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novamente se reitera que cabe à escola contribuir para minimizar as diferenças sociais e 

criar uma nova cultura. 

Apesar de não existir da parte da escola um compromisso formal para promover 

a actividade física junto dos pais, o grupo de Educação Física dinamizava algumas 

actividades extensivas aos pais, mas tratava-se de situações espaçadas ao longo do ano, 

provavelmente incapazes de criar nos adultos hábitos regulares. 

Sobre os professores e funcionários, verificaram-se diferenças nos níveis de 

prática de actividade física que podem ser atribuídas a factores considerados 

determinantes. Como ambos os grupos trabalham na escola, local de formação por 

excelência, cabe a esta minimizar as diferenças para contrariar o determinismo que 

conduz os sujeitos pertencentes a um estrato socioeconómico mais desfavorecido a 

tornarem-se menos activos fisicamente durante a ocupação dos seus tempos livres. 

Dos dados globais importa reter que tanto os professores como os funcionários 

mais activos não se exercitavam nas instalações da escola, com a excepção dos 

professores de Educação Física, que, de acordo com notas de campo, resultantes da 

observação participante, tiravam proveito das infra-estruturas e, em alguns momentos, 

recreavam-se fisicamente entre si e com os alunos, em actividades desportivas 

organizadas pela Associação de Estudantes. Dessa constatação duas deduções podem 

ser tiradas – a escola não organizava actividades para que os professores e funcionários 

pudessem frequentar regularmente, de preferência 3 ou mais vezes por semana a uma 

intensidade moderada a vigorosa, com a duração mínima de 30 minutos; ou não foi 

capaz de motivar os trabalhadores a participarem. 

Independentemente da razão, o facto a ser retido é que a escola, sendo dotada de 

infra-estruturas adequadas, deveria criar condições e motivar a comunidade educativa 

não discente, mostrando o verdadeiro valor da prática regular de actividade física, para 

que a participação do máximo número de trabalhadores fosse uma realidade. 

Especulando, provavelmente se os professores e funcionários participassem mais nas 

instalações da escola, os alunos, a começar pelos mais novos, iriam seguir o exemplo, 

principalmente dos seus professores, pelo papel que desempenham no processo de 

formação. 

Relativamente ao grupo de Educação Física, a premissa orientadora dos 

professores, segundo o coordenador do departamento, era a preparação dos alunos para 
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uma vida activa e saudável. Para isso utilizavam um programa eclético, tentando 

leccionar as matérias que lá figuram, para que estas se transformassem em instrumentos, 

de forma que os alunos as utilizassem no futuro autonomamente. Facilmente 

depreendemos que embora houvesse um entendimento da importância do indivíduo e da 

sociedade na interpretação do currículo, o conteúdo era particularmente importante na 

fase em que os alunos se encontravam, pois a valorização do conteúdo é que permitia a 

valorização das restantes fontes do currículo a posteriori. 

Sobre as aulas de Educação Física muito tem sido escrito, podendo distinguir-se 

dois discursos distintos na literatura – biomédico e educacional. Os professores da 

escola privilegiavam claramente o discurso educacional e encaravam a disciplina como 

um meio privilegiado para criar condições para os alunos aprenderem novas 

habilidades, melhorarem as suas capacidades físicas, mas, também, criarem hábitos 

duradouros de prática de actividade física que constituíssem uma fonte de diversão e 

satisfação, para que desta forma fossem diminuídos os factores de risco para a saúde, 

inerentes a um estilo de vida sedentário que caracteriza a sociedade. Em oposição, o 

modelo biomédico enfatiza em demasia a aptidão física, a frequência e intensidade das 

aulas (Johns, 2005; Shephard, 2005; Trost, 2004), descurando os objectivos 

educacionais inerentes a uma disciplina que compõe o currículo de um sistema 

educativo. Os professores da escola não excluíam o desenvolvimento da aptidão física 

dos alunos, pelo contrário, apenas não o consideravam a única ou a mais importante 

prioridade. Os objectivos de uma Educação Física com uma vertente educacional são 

mais abrangentes e fazem parte integral da educação eclética de cada aluno. A escola e a 

Educação Física devem criar condições para que cada aluno desenvolva plenamente as 

suas potencialidades, adquirindo competências para cuidarem de si próprios. 

É razoável pensar que existem vários aspectos que uma aula de Educação Física 

deve procurar responder, que nem sempre permitem que as aulas tenham a intensidade 

que se pretenda (Fairclough & Stratton, 2006b). A transmissão de informação de 

carácter geral e específico e o ensino de todas as matérias que fazem parte do programa 

oficial inviabilizam, por vezes, a possibilidade das aulas terem níveis constantes de 

intensidade vigorosa. Isso foi constatado, ao verificar-se, nas aulas observadas, a 

diversidade de matérias que foram leccionadas e o tempo dedicado à transmissão de 

informação. 
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Se por um lado o nível de intensidade pode ser criticado, argumentando-se que 

poderia ser mais elevado caso os momentos de transmissão de informação fossem 

reduzidos e apenas se deveriam ensinar modalidades que contribuíssem para elevados 

níveis de exercitação, por outro podemos considerar que se tratava de um ensino de 

qualidade segundo Castelli & Rink (2003) e Cone (2004). O último autor refere que 

programas de Educação Física com qualidade providenciam conteúdo cognitivo e 

experiências de aprendizagem que suportam uma variedade de áreas de actividade física 

que incluam as habilidade básicas, jogos de rede, invasão, desportos individuais e 

colectivos, aptidão física, ritmo e dança e actividades recreativas. Também Brynteson & 

Adams (1993) e Dale et al. (1998), verificaram que os programas de Educação Física 

com uma componente conceptual encorajavam mais para um estilo de vida activo do 

que os que possuíam uma exigência baseada fundamentalmente na prática. Esses 

programas parecem vislumbrar um horizonte mais longínquo do que somente a 

melhoria da aptidão física actual. Trost (2004) critica o paradigma da aptidão física 

porque os jovens têm, por norma, uma boa aptidão física, logo não é razoável forçar o 

que já acontece naturalmente. Estes autores consideram que a Educação Física deve 

basear-se na actividade física e que uma abordagem vocacionada para a aptidão física 

não é consistente com o objectivo relacionado com a promoção de estilos de vida 

activos e saudáveis. 

Voltando a falar do Desporto Escolar, mas desta vez olhando-o da perspectiva 

do grupo de Educação Física, os professores consideravam-no subsidiário da disciplina 

de Educação Física. O Desporto Escolar era um espaço onde os alunos poderiam estar 

com objectivos diferentes – rendimento desportivo, recreação e lazer, convívio, 

aprendizagem de novas modalidades e reforço/melhoria das aprendizagens anteriores. 

Sobre este último objectivo deve ser referido que as actividades praticadas neste âmbito 

serviam para recuperar os alunos que tinham mais dificuldade nas aulas de Educação 

Física. A título de exemplo pode ser referido o núcleo de Voleibol. Este grupo/equipa 

foi criado, entre outras razões, por se verificar que existiam muitos alunos com 

dificuldades nessa modalidade, principalmente raparigas, por esta razão o grupo de 

Educação Física entendeu que a oferta desta modalidade desportiva poderia servir para 

os alunos melhorarem a sua performance e, consequentemente, a sua prestação na 

disciplina de Educação Física. 
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Como os professores tinham o compromisso de ensinar um número de matérias 

que garantisse o ecletismo na formação dos alunos, para que se transformassem em 

instrumentos, de maneira que as utilizassem no futuro autonomamente, os que tinham 

mais dificuldades, identificados como os casos mais graves, tinham aulas de apoio, que 

serviam de reforço. Esta estratégia visava a melhoria da nota na disciplina de Educação 

Física e ao mesmo tempo a aquisição de mais um “instrumento” que os permitisse 

praticar actividade física. 

Concluindo, por um lado a escola, preocupada com o rendimento académico, 

descurava o seu potencial para intervir juntos dos alunos, pais, professores e 

funcionários. Por outro lado havia o grupo de Educação Física, cuja actuação junto dos 

alunos tinha como objectivo principal a promoção da saúde e de estilos de vida activos e 

saudáveis. Olhando para as variáveis que ajudaram a caracterizar o contexto (variáveis 

relativas aos alunos, pais, professores e funcionários), observou-se que a acção apenas 

da disciplina de Educação não parece ter sido capaz para produzir os efeitos esperados – 

transformar a prática regular de actividade física num comportamento normal por parte 

dos alunos, pais, professores e funcionários. Acreditamos que é necessário um esforço 

concertado entre a escola e a Educação Física. 

Pensar na promoção de estilos de vida activos e saudáveis em ambiente escolar, 

significa alcançar toda a comunidade educativa, não deixando nenhum dos agentes 

intervenientes na educação dos alunos excluído, quer tenham acção directa ou indirecta. 

Assim sendo, devem ser considerados a direcção da escola, enquanto órgão responsável 

pela gestão de tudo o que acontece dentro de comunidade escolar; os professores, 

principais agentes responsáveis pela educação; os auxiliares da acção educativa, agentes 

que indirectamente cooperam na educação através do suporte que dão aos professores e; 

por fim, mas talvez os mais importantes, os pais, os primeiros e mais influentes 

educadores (Chen & Hancock, 2006). A escola deve ter estratégias definidas e com o 

objectivo de promover estilos de vida activos e saudáveis, uma vez que a literatura tem 

demonstrado que normalmente há uma boa receptividade dessas estratégias junto da 

comunidade educativa e os resultados têm sido positivos (Jamner et al., 2004; McBride 

& Midford, 1999; Neumark-Sztainer et al., 2003). 
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CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  EE  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  

Neste capítulo serão tecidas as conclusões gerais do estudo, em função dos objectivos definidos. 
Como se trata de um estudo diagnóstico, com o objectivo de conhecer uma realidade para melhor 
se preparar um programa de intervenção de promoção de estilos de vida activos e saudáveis, serão 
feitas, concomitantemente, recomendações para a acção. 

11..  SSOOBBRREE  OOSS  AALLUUNNOOSS  

Verificámos que as actividades mais praticadas pelos alunos nos momentos de 

lazer eram passivas e que um número elevado não praticava actividade física. O 

contexto de prática privilegiado era o informal, sendo o Futebol/Futsal a modalidade 

mais popular. Por outro lado, no contexto formal a Natação destacou-se das restantes. 

Neste ponto importa referir que entre as actividades praticadas sob orientação houve um 

domínio das modalidades individuais. 

Apesar da diversidade de actividades físicas e desportivas oferecidas no âmbito 

do Desporto Escolar, poucos eram os inscritos. Como os alunos inscritos no Desporto 

Escolar tinham pelo menos dois treinos semanais e as aulas de Educação Física estavam 

divididas em duas aulas por semana, isso totalizava 4 momentos de prática de 

actividade física dentro do contexto escolar. Na verdade, o Desporto Escolar, actividade 

subsidiária da Educação Física, permitia maximizar os momentos de prática dos alunos, 

sendo um espaço de recreação, aprendizagem e rendimento desportivo. 

As escolas devem sensibilizar e incentivar os pais a inscreverem os filhos no 

Desporto Escolar, porque neste contexto os alunos podem praticar uma actividade do 

seu agrado, aumentando assim as possibilidades de se tornarem praticantes regulares, 

uma vez que aprendem as técnicas de uma modalidade que verdadeiramente gostam. 

Nesta actividade os alunos têm a possibilidade de praticarem sob orientação de 

profissionais pedagógica e cientificamente habilitados para o ensino das actividades 

físicas e desportivas e estão isentos de qualquer custo. Este último aspecto é importante, 

porque a aprendizagem de algumas modalidades desportivas implica um custo 

financeiro. 

As principais razões mencionadas que serviram de móbil para a participação 

desportiva estavam relacionadas com o desejo de estar em forma, considerarem que a 

actividade física era benéfica e a diversão. Essas razões mostram que as mensagens 
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difundidas sobre o papel da actividade física na promoção da saúde perecem ter sido 

bem assimiladas pelos alunos, levando-os a praticarem. Este entendimento pode servir 

de plataforma para o desenvolvimento de programas de promoção da actividade física e 

estilos de vida activos e saudáveis, uma vez que já existe a convicção de que a 

actividade física é um comportamento de saúde e está associada à diversão. 

Em oposição, as razões referidas por muitos alunos para não participarem nas 

actividades físicas e desportivas foram a falta de tempo, a existência de outras coisas 

que lhes agradava mais e a falta de jeito. É compreensível que a elevada carga horária 

dos alunos não permitisse que muitos, que já tinham outros compromissos, tomassem 

parte das actividades físicas e desportivas. Para estes alunos era de extrema importância 

que a Educação Física escolar tivesse outra distribuição horária, fazendo com que se 

exercitassem fisicamente pelos menos 3 ou 4 vezes por semana. Para além das aulas, 

estes alunos deveriam ser também os principais alvos do Desporto Escolar, pois fora do 

contexto escolar alegaram não dispor de tempo. 

Infelizmente a ideia de que o talento é inato ainda prolifera e constitui uma razão 

para que muitos alunos não se envolvam nas actividades físicas e desportivas, porque 

acreditam não terem jeito. A escola e, principalmente, os professores de Educação 

Física devem desmistificar essa falsa ideia e ensinarem aos alunos que o talento/jeito 

desenvolve-se com a aprendizagem e com a prática regular, caso contrário os menos 

habilidosos terão relutância para se inscreverem, envolverem e participarem, pois 

sempre terão um sentimento de inferioridade em relação aos que julgam ser os mais 

habilidosos. 

O rácio entre a orientação para o ego e para tarefa demonstrou que a maioria 

estava orientada para a tarefa. 

A percepção geral do estado de saúde e competência era positiva, assim como as 

atitudes face à escola, disciplina de Educação Física e actividades físicas e desportivas. 

Estas percepções e atitudes, a par com a orientação dos objectivos, devem ser 

exploradas pela escola e professores de Educação Física, pois são aspectos 

determinantes para a prática das actividades físicas e desportivas e evidenciam uma 

predisposição com o objectivo de superarem os seus próprios objectivos. Pode-se 

afirmar que estão reunidas condições favoráveis para a promoção da actividade física 

em meio escolar. 
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A grande maioria dos alunos percorria o trajecto entre a casa e a escola, e vice-

versa, com recurso ao transporte passivo. É notório que os hábitos sociais, já 

embrenhados na cultura dos centros urbanos, são factores limitadores das oportunidades 

de exercitação. O transporte activo deve ser incentivado, havendo trabalho conjunto 

entre a escola, com responsabilidades para ensinar, os pais, responsáveis para 

incentivarem os filhos, e o poder local, responsável pela criação de vias pedonais ou 

ciclo vias e condições de segurança. 

22..  SSOOBBRREE  OOSS  AALLUUNNOOSS  EE  PPAAIISS  

Os pais apresentaram preferência pelas actividades passivas nos momentos de 

lazer. Mesmo assim a maioria considerou que a prática regular de actividades físicas e 

desportivas contribuía para manter um bom estado de saúde. 

Muitos tinham uma percepção errónea da sua participação nas actividades 

físicas, classificando-se como mais activos do que verdadeiramente eram. A percepção 

incorrecta parece ter sido um factor contraproducente para que os pais praticassem mais 

actividade física. Como os pais dos alunos não frequentam a escola, informações 

explicativas sobre a importância e as recomendações da prática regular de actividade 

física devem ser produzidas e difundidas por meios que os alcancem. 

Para a maioria a Educação Física deveria ser obrigatória no currículo escolar dos 

seus educandos, dividindo-se depois entre os que consideraram que deveria ter ou não 

avaliação. O facto de existir uma percentagem considerável que não concordava com a 

avaliação demonstra o papel secundário que era atribuído à Educação Física, 

comparativamente às restantes disciplinas. Esse dado reforça a ideia existente de que 

somente os resultados académicos definem uma escola de sucesso. 

Independentemente da existência ou não da avaliação, na generalidade eram 

partidários de uma Educação Física que procurasse promover estilos de vida activos e 

saudáveis, sendo este aspecto considerado mais importante que as aprendizagem 

técnicas das modalidades desportivas. 

Sobre a relação entre os pais e os filhos, ficou patente que filhos de pais com 

mais habilitações literárias eram mais activos. Nessa caracterização a profissão veio 

demonstrar que muito provavelmente essa diferença se deve ao estatuto 
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socioeconómico. Este é um factor determinante da participação desportiva e, 

infelizmente, é uma condição dificilmente alterável. A escola deve ter a 

responsabilidade de dirimir as diferenças entre a participação desportiva dos alunos 

provenientes de diferentes origens sociais, pois já de antemão é sabido que os 

estudantes menos favorecidos economicamente apresentam maiores probabilidades de 

se tornarem inactivos. 

Se a condição económica das famílias for o factor responsável pela diferença, a 

escola assume-se como o melhor lugar, pois a prática de actividades físicas e 

desportivas em contexto escolar é de acesso universal. Se for o estatuto social, 

novamente se afirma que a escola é o melhor lugar, porque todos têm acesso aos 

mesmos conhecimentos. Destarte, a responsabilidade da escola deve ser a oferta de um 

conjunto vasto e diversificado de oportunidades, para que os alunos possam escolher 

uma actividade física do seu agrado, e a transmissão de conhecimentos sobre saúde, 

aptidão física e a relação entre actividade física e saúde. 

A experiência dos pais na disciplina de Educação Física não surgiu associada à 

prática de actividade física dos filhos. Todavia, para as mães esse foi um aspecto que se 

apresentou relacionado de forma significativa com a prática dos filhos. Embora não 

tivesse sido um factor importante para os pais, uma vez que o foi para as mães, serve 

para se afirmar que as aulas de Educação Física devem ser suficientemente estimulantes 

e promotoras de experiências agradáveis, para que os alunos possam, no futuro, evocar 

a qualidade das suas experiências para influenciarem os filhos, as gerações seguintes. 

O estilo de vida dos filhos assemelha-se ao estilo de vida dos pais, ainda que 

essa relação não tivesse sido tão evidente para os alunos cujos pais eram muito activos. 

Essa constatação é de grande importância e comprova que para alcançar os filhos devem 

ser alcançados primeiramente os pais. 

33..  SSOOBBRREE  OOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  EE  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  

Ficou evidenciado que os professores e os funcionários eram pouco activos. As 

actividades passivas foram mencionadas com mais frequência, tendo, ao mesmo tempo, 

sido reconhecidas como importantes. 
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Apesar de apenas um parco número de professores e funcionários ter sido 

considerado fisicamente activo, um valor muito mais elevado desses sujeitos considerou 

ter essa condição. Este facto evidencia que, para esses indivíduos, ser fisicamente activo 

pode ser conseguido através da prática mínima de actividade física. Cuidados devem ser 

tidos em relação a percepção errónea da sua participação nas actividades físicas, pois, 

tratando-se de adultos, essa percepção pode influenciar negativamente os alunos e os 

próprios filhos, não esquecendo o dano individual. Ao se considerarem activos será 

normal julgarem não necessitarem de mudar o estilo de vida. 

Os professores eram mais activos do que os funcionários. As diferenças podem 

estar relacionadas com o factor socioeconómico. Entre as razões evocadas pelos 

professores para não praticarem actividade física não foi mencionado o aspecto 

financeiro, enquanto este foi um factor limitador da participação dos funcionários. A 

escola deve ter um papel determinante para minimizar essa diferença, providenciando 

oportunidades dentro dos seus portões para todos, mas principalmente para os que não 

têm possibilidade de participar extra-escola. Deste modo, a escola deverá deixar de 

promover actividades de animação e competição desportiva somente para os alunos, 

devendo passar a ser também um local de recreação activa para os trabalhadores que lá 

exercem as suas actividades profissionais. 

Na verdade, o grupo de Educação Física tinha actividades para os adultos que 

trabalhavam na escola, mas a sua frequência era quase inexistente. É aqui, julgamos 

nós, que deve entrar o papel importante dos conhecimentos. Esses dois grupos devem 

ser consciencializados da importância da saúde e da sua promoção em meio escolar, 

assim como da relação entre a actividade física e a saúde. Essa consciencialização 

poderá ser feita através de acções de formação (Harel, 1996), uma vez que essas 

profissões obrigam à frequência de formações contínuas. Essas formações poderão, 

também, contribuir para a redução da diferença da prática de actividade física dos 

professores de diferentes grupos disciplinares. 

A disciplina de Educação Física no currículo escolar, no passado, não parece ter 

sido importante para determinar a prática de actividade física no presente. Contudo, a 

percepção do estado de saúde teve um efeito diferente, ou seja, os professores e 

funcionários que manifestaram ter um melhor estado de saúde também referiram 

praticar mais actividade física. 
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44..  SSOOBBRREE  AA  PPOOSSIIÇÇÃÃOO  OOFFIICCIIAALL  DDAA  EESSCCOOLLAA    

Neste ponto importa referir novamente que a escola investigada pertence ao 

sistema nacional de ensino público e que nos últimos anos tem tido uma boa colocação 

nos rankings nacionais, feitos com base nas notas dos exames dos alunos do 12º ano de 

escolaridade. Este facto faz com que seja considerada uma escola de sucesso. 

A promoção da saúde e de estilos de vida activos e saudáveis não era um dos 

objectivos da escola, ficando demonstrado através da ausência de qualquer referência à 

saúde no Projecto Educativo de Escola. Sobre este assunto a direcção da escola 

manifestou pesar, pois reconheceu a existência de condições para a dinamização de 

projectos relacionados com a promoção da saúde e que seria de grande importância para 

os alunos. Não obstante, nenhum professor manifestou vontade para dinamizar um 

projecto dessa natureza. 

A exigência do exercício da prática docente e a burocratização da profissão, que 

se tem vindo a assistir, é um factor limitador da disponibilidade dos professores, pelo 

que seria desejável que houvesse obrigação da parte do Ministério da Educação, para 

que a Educação para a Saúde e promoção da actividade física fosse uma realidade 

presente em todas as escolas. Essa obrigação deveria ser, obrigatoriamente, 

acompanhada de condições favoráveis para que os professores responsáveis pudessem 

realizar um trabalho de qualidade, sem que as restantes funções profissionais ficassem 

comprometidas. 

A articulação dos conteúdos curriculares, factor importante para a melhor 

compreensão dos aspectos relacionados com a saúde, ensinados sob diferentes 

perspectivas em diversas disciplinas curriculares e em outras áreas curriculares não 

disciplinares, não era uma realidade. O grande problema estava nos currículos das 

disciplinas, não sendo contemplada a articulação curricular aquando da sua realização. 

Isso significa que os alunos ouviam os mesmos conteúdos ao longo do ano em diversas 

disciplinas, não possibilitando, muitas vezes, a organização da informação através da 

evocação de conteúdos que estavam a aprender em outras disciplinas, tal como é 

recomendado pelo Ministério da Educação (Ministério da Educação, 1998), dificultando 

assim a compreensão dos conteúdos relacionados com a saúde. 
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A prática regular de actividade física foi considerada importante pela direcção da 

escola, e reconhecido que a quantidade providenciada em contexto escolar não era 

suficiente. Todavia, o elevado número de alunos e turmas limitava a possibilidade de 

existir um tempo horário para a prática de actividades físicas e desportivas depois do 

término das aulas. Este aspecto é deveras importante, se se considerar que muitas 

escolas públicas em Portugal têm mais alunos inscritos do que aqueles que a capacidade 

das infra-estruturas e os recursos humanos permitem. Esse facto impossibilita a 

organização de actividades de animação e recreação desportiva em meio escolar. 

O elevado número de alunos na escola, para além de limitar o desenvolvimento 

de actividades recreativas, condicionou a distribuição horária da disciplina de Educação 

Física ao longo da semana no horário das turmas. Era vontade do grupo de Educação 

Física satisfazer as recomendações dos programas, era também vontade da direcção da 

escola, contudo tal não foi possível porque isso implicava “sacrificar uma escola em 

detrimento” do horário “de uma disciplina”. Sendo uma consequência directa do 

elevado número de alunos inscritos. 

Neste aspecto em particular, cabe ao poder político reorganizar a distribuição 

dos alunos pelos estabelecimentos de ensino, devendo mesmo, em algumas situações, 

construir novas escolas. A disciplina de Educação Física também carece de uma medida 

obrigatória, caso contrário continuar-se-á a assistir a divisão da disciplina em 2 blocos 

semanais. As implicações disso já foram mencionadas, convém no entanto reiterar que 

os alunos que apenas praticam actividade física nas aulas de Educação Física ficam 

seriamente prejudicados. Medidas de carácter meramente político, com objectivos 

economicistas, podem inviabilizar a promoção da actividade física nas escolas, pelo que 

se recomenda uma visão prospectiva, porque os gastos presentes poderão representar 

ganhos futuros. 

Em resumo, os resultados académicos eram o principal objectivo da escola. O 

imensurável valor da promoção da actividade física e da saúde não mereceu a mesma 

importância, por razões que se prenderam com a inexequibilidade de projectos, por um 

lado, e por outro com a pouca importância que lhe era atribuída, não havendo qualquer 

menção no Projecto Educativo de Escola. 
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55..  SSOOBBRREE  OO  GGRRUUPPOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Os professores de Educação Física perfilhavam orientações educacionais 

diferentes. Das 5 orientações medidas pelo VOI, cada uma recebeu pelo menos elevada 

prioridade de um professor. 

Apesar dos professores terem orientações educacionais distintas, o trabalho em 

equipa contribuiu para minimizar as diferenças individuais e as diversas concepções do 

currículo. Por isso, ao contrário do que era esperado, professores com diferentes 

orientações educacionais providenciaram aulas com níveis de intensidade semelhantes. 

O trabalho em equipa também possibilitou que os professores se 

comprometessem em ensinar o programa na sua dimensão eclética, dando atenção às 

matérias que constam no Programa Nacional de Educação Física, fazendo com que 

todos os alunos tivessem as mesmas oportunidades. A planificação das actividades em 

conjunto obrigou os professores a privilegiarem a formação contínua, aspecto 

importante para a aquisição de competências de ensino nas modalidades. A formação 

tinha início dentro do próprio grupo. Se algum professor não dominasse alguma das 

matérias do programa, os colegas assumiam a responsabilidade de ensinar, para que o 

ensino dessa matéria não fosse descurado ou ficasse comprometido. Caso houvesse 

alguma lacuna que não pudesse ser colmatada com os saberes de algum membro do 

grupo, aí a formação teria que ser feita no exterior. 

A disciplina de Educação Física era distribuída em dois tempos lectivos no 

horário dos alunos. No 3º ciclo do ensino básico a divisão era em duas aulas, uma de 45 

e outra de 90 minutos. No ensino secundário cada um dos tempos lectivos tinha a 

duração de 90 minutos. Essa distribuição não respeitava as recomendações constantes 

no Programa Nacional de Educação Física, que referem que para o 3º ciclo do ensino 

básico a disciplina deveria ser distribuída em três blocos de 45 minutos, em dias não 

consecutivos, e no ensino secundário a distribuição ideal seria de quatro blocos de 45 

minutos, ou dois blocos de 45 minutos e um de 90 minutos. Uma vez que a distribuição 

não era a que os programas referem e os professores também defendiam, havia 

discordância da parte do grupo disciplina. 

Na generalidade das aulas, durante mais de metade do tempo útil, os alunos 

estiveram em prática motora com intensidade moderada a vigorosa. Os valores 
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verificados demonstraram que as aulas provocaram um efeito fisiológico significativo 

nos alunos. Os jogos foram as actividades que mais tempo ocupou no contexto da aula, 

sendo dos maiores responsáveis pelos níveis de intensidade verificados. O 

comportamento dos professores mais observado foi a “transmissão de informação” de 

carácter geral, demonstrando que as aulas tinham uma importante componente 

cognitiva, sem que isso inviabilizasse os níveis de intensidade. 

As aulas tinham como objectivo a aprendizagem motora, transmissão de 

conteúdos teóricos e o desenvolvimento da aptidão física. O modelo de Educação Física 

privilegiado era o educacional, em oposição ao modelo biomédico, que enfatiza 

fortemente a componente da aptidão física e melhoramente da capacidade 

cardiorespiratória, ignorando quase por completo os objectivos educacionais inerentes à 

uma disciplina curricular. 

66..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

As escolas não podem deixar passar gerações, sem que o hábito da prática de 

actividade física seja incutido nos alunos. Urge que algo seja feito, principalmente 

porque os adolescentes e jovens do presente serão os adultos no futuro. 

Sendo a escola uma instituição subordinada ao poder político, recebendo todas 

as crianças, adolescentes e jovens, é vista como o local privilegiado para se promover a 

actividade física, procurando elevar os baixos níveis de participação que se verificam 

(CDC, 1997; Fox et al., 2004; Michigan Department of Education, 2001; USDHHS, 

1996; WHO, 2006). O conhecimento teórico e prático emanado da investigação já 

permite o desenvolvimento de programas de intervenção que, com a vontade política e 

dos professores das escolas, podem ser bem sucedidos (McBride & Midford, 1999; 

Wechsler et al., 2000). 

Neste estudo de caso ficou demonstrado que, na generalidade, os alunos não 

tinham um estilo de vida activo. O mesmo foi observado para os pais, professores e 

funcionários, parecendo, infelizmente, uma característica endémica da população 

estudada. Factores determinantes como o nível de escolaridade, associado ao estatuto 

socioeconómico, e a prática desportiva dos pais pareceram ser aspectos que 

influenciaram significativamente o estilo de vida dos alunos. Como acreditamos não 
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existir nenhum determinismo, apesar desses factores muitas vezes não poderem ser 

alterados com a celeridade desejada, a escola parece ter condições para contrariar os 

resultados esperados desses aspectos determinantes. 

O trabalho simbiótico entre a escola, professores em geral, professores de 

Educação Física em particular, e os pais, pode ter influência significativa no estilo de 

vida dos alunos. 

Da parte da escola é necessário que haja um compromisso sério e formal com a 

promoção da saúde e aumento dos níveis de participação nas actividades físicas e 

desportivas. Deve ser um dos objectivos da escola e constar visivelmente no Projecto 

Educativo de Escola. Os professores devem assumir as suas responsabilidades enquanto 

educadores, promotores da saúde e de estilos de vida activos e saudáveis, mostrando aos 

alunos a importância da actividade física para a saúde, quer no contexto da sala de aula, 

quer através do exemplo de vida. Os professores de Educação Física devem procurar 

ensinar as modalidades físicas e desportivas, já espólio do património cultural, os 

conhecimentos teóricos sobre a relação entre actividade física e saúde e providenciar 

experiências agradáveis e níveis de intensidade moderada a vigorosa em cada aula. Os 

pais, principais agentes responsáveis na educação, devem mudar o estilo de vida e 

inculcar nos filhos o gosto pela prática de actividades físicas e desportivas. O poder 

local deve criar infra-estruturas sociais para as populações se exercitarem e condições 

de segurança para os deslocamentos com recurso ao transporte passivo. 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
 
 

Questionário internacional sobre o estilo de vida 
 
 
 
 

Este questionário destina-se a um estudo sobre a saúde e o estilo de vida. Tem sido preenchido 
por milhares de jovens que, como tu, estudam noutros países europeus. 
 
Pedimos-te que respondas a estas questões. Haverá confidencialidade em relação às tuas 
respostas. 
 
Nenhuma resposta é boa ou má, o que interessa é que respondas com sinceridade. 
 
Obrigado por preencheres este questionário e por participares nesta investigação. 

 
 
 
 

Ano de Escolaridade  
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Por favor responde às questões marcando uma cruz ou escrevendo a resposta no espaço 
adequado. 
 
1. a) Existem muitas formas diferentes de ocupar os tempos livres. Queremos descobrir as 

actividades que te parecem mais importantes e aquelas em que participas realmente. Percorre a 
lista abaixo e assinala nos pequenos quadrados a importância que atribuis a cada actividade, e 
aquelas que praticas com uma certa regularidade. 
 

Importância   Prática 
Actividades Muito 

Importante 
Importante 

Pouco 
Importante 

Sem 
Importância 

  Não 
Faço 

Faço 

1. Ouvir música ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

2. Tocar um instrumento ou cantar ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

3. Ver televisão ou vídeo ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

4. Trabalhar para ganhar algum dinheiro ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

5. Falar com amigos ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 
6. Passar tempo com o meu companheiro ou 
companheira [(namorado(a)] 
 

❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

7. Jogar às cartas ou jogos de vídeo ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

8. Ler (livros, revistas ou banda desenhada) ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 
9. Praticar desporto, dirigido por um treinador ou 
entrar em competições desportivas 
 

❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

10. Assistir a acontecimentos desportivos ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 
11. Fazer os trabalhos de casa ou trabalhos 
suplementares para a escola 

 
❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

12. Ir dançar à noite ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 
13. Participar em actividades do tipo “Arte e 
Expressão” (fotografia, bricolage, costura, etc.) 
 

❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

14. Ficar sozinho (relaxar, ficar a pensar) ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

15. Passear ou ver montras ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

16. Ir ao cinema, a concertos ou ao teatro ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

17. Realizar um trabalho benévolo – um trabalho social ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

18. Ajudar na lida da casa ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 
19. Participar em actividades de clubes, associações ou 
movimentos juvenis (atenção: é diferente de um clube 
desportivo) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ 
  

❏ ❏ 

20. Visitar pessoas conhecidas ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 

21. Praticar um desporto não dirigido por um treinador ❏ ❏ ❏ ❏   ❏ ❏ 
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2. Como é que percorres habitualmente o trajecto de casa para a Escola e da Escola para casa? 
 

 De casa para a escola Da escola para casa 

1. A pé ❏ ❏ 
2. De bicicleta ❏ ❏ 
3. De transportes públicos ❏ ❏ 
4. De carro ❏ ❏ 

 
 
3. Quando tempo demoras habitualmente no trajecto de casa para a Escola e da Escola para 

casa? 
 

 Casa para a Escola  Escola para Casa 

1. Menos de 5 minutos ❏ ❏ 
2. Entre 5 e 10 minutos ❏ ❏ 
3. Entre 10 e 15 minutos ❏ ❏ 
4. Entre 15 e 20 minutos ❏ ❏ 
5. Entre 20 e 25 minutos ❏ ❏ 
6. Entre 25 e 30 minutos ❏ ❏ 
7. Mais de 30 minutos ❏ ❏ 

 
 
4. A que horas, aproximadamente, é que normalmente vais para a cama e acordas? 

 
  Vais para a cama   Acordas

1. Antes das 21 horas  ❏ 1. 6 horas ❏ 
2. 21 horas ❏ 2. 7 horas ❏ 
3. 22 horas ❏ 3. 8 horas ❏ 
4. 23 horas ❏ 4. 9 horas ❏ 
5. Meia-noite ❏ 5. 10 horas ❏ 
6. 1 hora da manhã ❏ 6. 11 horas ❏ 
7. Depois da 1 hora ❏ 7. Depois das 11 horas ❏ 

 
 
5. Durante a semana, onde é que normalmente tomas as tuas refeições? 
 

 Pequeno-almoço Almoço Jantar 

1. Em casa ❏ ❏ ❏ 
2. No refeitório da Escola ❏ ❏ ❏ 
3. No bar da Escola ❏ ❏ ❏ 
4. Na Escola, mas trago de casa ❏ ❏ ❏ 
5. Num café/restaurante ❏ ❏ ❏ 
6. Não tomo ❏ ❏ ❏ 
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6. Da lista que se segue, indica a regularidade com que consomes os seguintes produtos: 

 

 Mais de uma 
vez por dia 

Uma vez por 
dia 

Uma ou 
algumas 
vezes por 
semana 

Raramente ou 
nunca 

1. Café ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Cerveja ❏ ❏ ❏ ❏ 
3. Coca-Cola / Refrigerantes  ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. Sumos de fruta ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Leite ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. Doces (chocolates, rebuçados, pastilhas, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. Bolos ou pastelaria ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Hambúrgueres, cachorros ou salsichas ❏ ❏ ❏ ❏ 
9. Batatas fritas ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. Carne ❏ ❏ ❏ ❏ 
11. Peixe ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Fruta ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. Pão ❏ ❏ ❏ ❏ 
14. Vegetais ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

7. a) Fora das horas de aulas, realizas actividades físicas/desportivas sem ser em clubes ou 
associações, como por exemplo: passear, correr, andar de bicicleta, nadar, jogar futebol na 
rua, jogar basquetebol no parque, jogar voleibol no jardim ou na praia, etc? (Considera 
apenas as actividades que praticas com uma duração superior a 20 minutos) 

 

1. Nunca ❏ 
2. Menos de uma vez por semana ❏ 
3. Uma vez por semana ❏ 
4. 2 a 3 vezes por semana ❏ 
5. 4 a 6 vezes por semana ❏ 
6. Todos os dias ❏ 

 
b) Se praticas habitualmente alguma destas actividades físicas/desportivas, indica qual é 

essa actividade. 
R: _______________________________________________________________________________ 

 
8. a) Praticas alguma actividade física/desportiva num clube ou colectividade fora da Escola, 

sob a orientação de um professor, treinador, monitor, instrutor, etc?  
 

1. Nunca ❏ 
2. Menos de uma vez por semana ❏ 
3. Uma vez por semana ❏ 
4. 2 a 3 vezes por semana ❏ 
5. 4 a 6 vezes por semana ❏ 
6. Todos os dias ❏ 



Anexo 1 – Questionário sobre os estilos de vida dos alunos 

 7

 

b) Se praticas alguma actividade indica qual é, ou quais são essas actividades.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

9. a) Participas nas actividades do Desporto Escolar? 
 

1. Sim ❏ Qual a modalidade? ________________________________ 

2. Não ❏  

 
 

b) Se sim, quantas vezes treinas por semana? 
 

1. Menos de uma vez por semana ❏ 
2. Uma vez por semana ❏ 
3. 2 vezes por semana ❏ 
4. 3 vezes por semana ❏ 
5. 4 vezes por semana ❏ 
6. 5 vezes por semana ❏ 

 

 
10.  a) Se participas actualmente em competições, indica o nome do ou dos desportos que 

praticas e diz também a idade com que começaste a competição ou foste inscrito na 
federação. 

 
Desporto Idade 

Comecei a competição de ___________________________ com a idade de _______ anos. 

Comecei a competição de ___________________________ com a idade de _______ anos. 

Comecei a competição de ___________________________ com a idade de _______ anos. 

 
 

b) Existem actividades desportivas que tu tenhas praticado mas que já abandonaste? Indica 
a idade com que as começaste e com que terminaste a sua prática. 

 
Desporto Idade 

Comecei a competição de __________________________ 

terminei

com a idade de _______ anos, 

com a idade de _______ anos. 

Comecei a competição de __________________________ 

terminei

com a idade de _______ anos, 

com a idade de _______ anos. 

Comecei a competição de __________________________ 

terminei

com a idade de _______ anos, 

com a idade de _______ anos. 
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11. Se praticas regularmente actividades físicas/desportivas, quanto tempo dedicas por semana à 

prática dessas actividades (no clube, no desporto escolar ou nos tempos livres), a ponto de 
ficares cansado e a transpirar? 

 

1. Aproximadamente ½ hora ❏ 
2. Aproximadamente 1 hora ❏ 
3. Aproximadamente 2 a 3 horas ❏ 
4. Aproximadamente 4 a 6 horas ❏ 
5. 7 Horas ou mais ❏ 

 
12. O que pensas do teu estado de saúde? 

 

1. Não me sinto com muito boa saúde ❏ 
2. Sinto-me com razoável saúde ❏ 
3. Sinto-me de boa saúde ❏ 
4. Sinto-me de muito boa saúde ❏ 

 
 

13. Compara-te com os/as da tua idade. Escolhe o quadrado na escala que te parece representar 
melhor. Por exemplo, se tens os cabelos mais claros do que escuros, coloca a cruz assim: 

 
Cabelos claros ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Cabelos escuros 

1. Tenho boas qualidades atléticas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Não tenho boas qualidades atléticas 

2. Sou ligeiro(a) e elegante ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Sou “pesadão/pesadona” 

3. Sou ágil ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Sou desajeitado(a) 

4. Estou em forma ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Canso-me facilmente 

5. Sou rápido(a) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Sou lento(a) 

6. Sou forte ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Sou fraco(a) 

7. Sou corajoso(a) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Sou medroso(a) 

8. Sou muito grande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Sou muito pequeno(a) 

9. Sou muito magro(a) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Sou demasiado gordo(a) 

10. Estou satisfeito(a) com a minha 
aparência ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Não estou satisfeito com a minha 

aparência 

 
14. O que pensas da Escola? 

 

1. Não gosto nada ❏ 
2. Não gosto lá muito ❏ 
3. É-me indiferente ❏ 
4. Gosto bastante ❏ 
5. Gosto mesmo muito ❏ 
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15. O que pensas sobre as aulas de Educação Física? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. O que pensas da prática regular de actividades físicas/desportivas? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
17. Quando estás com os teus amigos, praticas alguma actividade física/desportiva (nos tempos 

livres, desporto escolar, férias, horas livres na escola, etc.)? 
 

1. Nunca ❏ 
2. Algumas vezes ❏ 
3. Normalmente ❏ 
4. Muitas vezes ❏ 
5. Sempre que estou com os meus amigos ❏ 

 
18. Consideras que os teus amigos: 

1. Nunca praticam nenhuma actividade física/desportiva ❏ 
2. Algumas vezes praticam actividades físicas/desportivas ❏ 
3. Normalmente praticam actividades físicas/desportivas ❏ 
4. Praticam quase todos os dias actividades físicas/desportivas ❏ 
5. Praticam diariamente actividades físicas/desportivas ❏ 

 
19. Se praticas actividades físicas/desportivas, quem foi a pessoa, ou pessoas, que mais te 

influenciaram para começares? 
 

1. Nunca senti nenhuma influência, comecei porque quis ❏ 
2. Os meus pais ❏ 
3. O(s) professor(es) de Educação Física ❏ 
4. Os meus amigos ❏ 
5. O meu namorado(a) ❏ 
6. O médico – recomendação médica  ❏ 
7. As publicidades que promovem o desporto e a actividade física ❏ 

 
 

1. Não gosto nada ❏ 
2. Não gosto lá muito ❏ 
3. São-me indiferentes ❏ 
4. Gosto bastante ❏ 
5. Gosto mesmo muito ❏ 

1. Não gosto nada ❏ 
2. Não gosto lá muito ❏ 
3. É-me indiferente ❏ 
4. Gosto bastante ❏ 
5. Gosto mesmo muito ❏ 
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20. Vamos agora questionar-te sobre o que sentes ao praticar um desporto. Para cada questão 
assinala no quadrado aquilo que representa melhor o que sentes quando tens êxito na 
actividade física/desportiva. Se não praticas nenhuma actividade física/desportiva, passa 
para a questão 22. (Para responderes não é necessário que pratiques desporto num clube 
desportivo, basta que o faças na rua ou em qualquer outro local com regularidade) 

 

 Muito 
Importante 

Importante 
Pouco 

Importante 
Sem 

Importância
Eu sinto-me perfeitamente realizado:     

1. Quando sou o único a ser capaz de realizar a actividade ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Quando aprendo uma habilidade nova e isso encoraja-me a realizar mais 
 ❏ ❏ ❏ ❏ 
3. Quando consigo fazer melhor que os meus companheiros ou 

companheiras 
 

❏ ❏ ❏ ❏ 
4. Quando os outros não são capazes de fazer tão bem como eu ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Quando aprendo a fazer qualquer coisa engraçada ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. Quando os outros se desleixam e eu não ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. Quando aprendo uma habilidade nova esforçando-me muito ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Quando me esforço realmente muito ❏ ❏ ❏ ❏ 
9. Quando marco mais pontos/golos... ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. Quando sou o melhor ou a melhor ❏ ❏ ❏ ❏ 
11. Quando sinto/compreendo bem uma actividade que aprendo ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Quando faço o meu melhor ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

21. Propomos-te uma lista de diferentes razões para praticares desporto. Indica o grau de 
importância que lhes atribuis. 

 

 Muito 
Importante 

Importante 
Pouco 

Importante 
Sem 

Importância 
Eu pratico desporto porque:     

1. Os meus amigos praticam esse desporto ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Desejo realizar uma carreira desportiva ❏ ❏ ❏ ❏ 
3. Gosto de conhecer outras pessoas ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. Quero fazer algo que é bom para mim ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Gosto da competição ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. Quero estar em forma ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. Isso relaxa-me ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Divirto-me praticando uma actividade ou exercício físico 
 ❏ ❏ ❏ ❏ 
9. Gosto de fazer parte de uma equipa ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. A minha família quer que eu participe ❏ ❏ ❏ ❏ 
11. Posso ter um corpo “em forma” ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Posso ganhar dinheiro ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. É apaixonante ❏ ❏ ❏ ❏ 
14. Torna-me fisicamente atraente ❏ ❏ ❏ ❏ 
15. Posso encontrar amigos ❏ ❏ ❏ ❏ 
16. Isso dá-me a possibilidade de me exprimir ❏ ❏ ❏ ❏ 
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22. Se não praticas nenhum desporto, diz uma ou várias razões, ou dificuldades, que o 
explicam. 

 

1. Não tenho tempo ❏ 
2. Não gosto de ficar a transpirar ❏ 
3. Não estou em forma ❏ 
4. Não tenho jeito ❏ 
5. Os outros são melhores ❏ 
6. Tenho limitações físicas ❏ 
7. Tenho vergonha ❏ 
8. Dificuldades económicas ❏ 
9. Os meus pais não deixam ❏ 
10. Há coisas mais interessantes ❏ 

 
 
23. Assinala nos quadrados a importância que atribuis a cada frase. 

 

 Muito 
Importante 

Importante 
Pouco 

Importante 
Sem 

Importância 

Que importância tem para ti:     

1. Ser bom no maior número de disciplinas ou 
matérias escolares possível ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Ser bom no desporto ❏ ❏ ❏ ❏ 
3. Ser popular entre os rapazes ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. Ser popular entre as raparigas ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Ter bom aspecto ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. Estar em forma ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 
24. Qual a profissão actual do teu pai ou da pessoa, de sexo masculino, responsável por ti? 

 
R: _______________________________________________________________________________ 

 
 
25.  Qual a profissão actual da tua mãe ou da pessoa, de sexo feminino, responsável por ti? 

 
R: _______________________________________________________________________________ 

 
 
26. Os teus pais, ou pessoas responsáveis por ti, praticam desporto? 

 

O pai, ou pessoa responsável por ti do sexo masculino:  
1. Nunca. ❏ 
2. Uma vez de tempos a tempos ou unicamente durante as férias. ❏ 
3. Pelo menos uma vez por semana todo o ano. ❏ 
4. Não sei. ❏ 
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A mãe, ou pessoa responsável por ti do sexo feminino:  
1. Nunca. ❏ 
2. Uma vez de tempos a tempos ou unicamente durante as férias. ❏ 
3. Pelo menos uma vez por semana todo o ano. ❏ 
4. Não sei. ❏ 

 
 
27. O teu sexo 

 

Masculino ❏ 
Feminino ❏ 

 
 
28. Peso e altura 
 

1. Peso ________________ kg 

2. Altura ________________ m 

 
 
29. Data de nascimento 

 
Ano  Mês Dia 

 /  /  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obrigado pela tua colaboração. 
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AANNEEXXOO  22  ––  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  SSOOBBRREE  OOSS  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  

AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  

 
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 

 

Questionário sobre os conhecimentos de aptidão física  
 

 
 
 
 

Idade: ____________________________ 

Sexo: Masculino ❏              Feminino ❏ 
 
 
 
1. Organizas o teu próprio treino, quando praticas alguma actividade física/desportiva? 

Não ❏          Porquê? 

1. Não pratico nenhuma actividade física e desportiva ❏ 
2. Não sei organizar uma sessão de treino ❏ 
3. Quando pratico não penso nisso, apenas faço ❏ 
4. Alguém organiza para mim (professor, treinador, monitor, familiar) ❏ 

 

Sim ❏           De que forma?  ______________________________________________________ 
                                                 ______________________________________________________ 
                                                 ______________________________________________________ 

 
 
2. Consegues distinguir exercícios de força, flexibilidade, resistência e velocidade? 

Não ❏                       Sim ❏ 
 
 
3. Caracteriza os seguintes exercícios/provas 
 

  Força Flexibilidade Resistência Velocidade 

1. Corrida de 80 metros ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Flexões de braços ❏ ❏ ❏ ❏ 
3. 45 minutos de corrida ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. Ponte ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Corrida de 10000 metros ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. Estafetas 4x100 metros ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. Em pé, tocar no solo sem flectir os joelhos ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Abdominais ❏ ❏ ❏ ❏ 
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4. O que caracteriza, fundamentalmente, um exercício de resistência? 
 

1. A elevada frequência cardíaca ao longo do exercício ❏ 
2. A intensidade do exercício ❏ 
3. A duração do exercício ❏ 
4. O tipo de exercício ❏ 

 
 
 
5. A frequência cardíaca é um parâmetro que se utiliza para aferir a intensidade relativa do exercício. 
Sabes como se calcula? 

Não ❏              Sim ❏    Como? ________________________________________________ 
 
 
 
6. Consideras que a prática regular de actividades físicas/desportivas pode ser benéfica para a saúde? 

Não ❏                       Sim ❏ 
 
 
 
 
7. Para que a actividade física possa beneficiar o estado de saúde, qual deve ser a frequência semanal, duração e 
intensidade de cada sessão? 
 

Frequência Semanal  Duração  Intensidade 

1 vez ❏  Menos de 20 minutos ❏  Leve ❏ 
2 vezes ❏  20 – 30 minutos ❏  Moderada ❏ 
3 vezes ❏  30 – 45 minutos ❏  Moderada a vigorosa ❏ 
4 vezes ❏  45 – 60 minutos ❏  Vigorosa ❏ 
5 vezes  ❏  60 – 90 minutos ❏    

6 vezes ❏  90 – 120 minutos ❏    

Todos os dias ❏  Mais de 120 minutos ❏    

 
 
 
8. Quais são os perigos, para a saúde, que poderão estar associados à inactividade física? 
 

1. A inactividade física não representa qualquer perigo ❏ 
2. Aumento do peso/obesidade ❏ 
3. Hipertensão ❏ 
4. Diabetes ❏ 
5. Doenças cardiovasculares ❏ 
6. Outro ________________________________________________ ❏ 
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9. Quais são os benefícios, ao nível da saúde, que poderás ter se tiveres um estilo de vida activo? 
 

1. Não considero que tenha qualquer benefício ❏ 
2. Redução do peso/manter o mesmo peso/prevenir o aumento do peso ❏ 
3. 

Boa aptidão física, que permita realizar todas as tarefas do dia-a-dia 
sem cansaço ❏ 

4. Boa forma física ❏ 
5. Melhor funcionamento do sistema cardiovascular ❏ 
6. Prevenção das diabetes ❏ 
7. Prevenção das doenças cardiovasculares ❏ 
8. Alivio do stress ❏ 
9. Outro ________________________________________________ ❏ 

 
 
 
10. Onde é que aprendeste estes conhecimentos? 
 

1. Na Escola ❏ 
2. Com o treinador/monitor ❏ 
3. Com os pais ❏ 
4. Com outros familiares ❏ 

 

5. 
 

Sozinho 

Em livros/revistas ❏     Na Internet ❏     Na TV ❏     Na rádio ❏ 
 

 

❏ 
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AANNEEXXOO  33  --  FFIICCHHAA  DDEE  RREEGGIISSTTOO  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  NNOO  

DDIIAA  AANNTTEERRIIOORR  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  

 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 

FFIICCHHAA  DDEE  RREEGGIISSTTOO  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDOO  DDIIAA  AANNTTEERRIIOORR  
 

Horas Actividades 
07:00  
07:30  
08:00  
08:30  
09:00  
09:30  
10:00  
10:30  
11:00  
11:30  
12:00  
12:30  
13:00  
13:30  
14:00  
14:30  
15:00  
15:30  
16:00  
16:30  
17:00  
17:30  
18:00  
18:30  
19:00  
19:30  
20:00  
20:30  
21:00  
21:30  
22:00  
22:30  
23:00  
23:30  
00:00  
00:30  
01:00  
01:30  
02:00  

 

Relatório referente ao dia ______-______-  2006  .         Preenchido no dia ______-______-  2006   

Idade ___________      Ano de escolaridade ___________      Sexo ___________       

Há quanto tempo frequentas esta Escola _______________ 
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AANNEEXXOO  44  ––  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  AAPPLLIICCAADDOO  AAOOSS  PPAAIISS  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
 
 

Questionário sobre o estilo de vida 
 
 
 
 

Este questionário destina-se a um estudo sobre a saúde e o estilo de vida. Para isso pedimos a 
sua colaboração. Agradecemos que responda com precisão e sinceridade às questões. Aquilo 
que desejamos saber é a sua opinião. 
 
Os dados serão tratados com confidencialidade e não há a necessidade de se identificar, sendo as 
respostas individuais apenas do conhecimento da equipa de investigadores. A única relação 
identificada é pais e filhos. 
 
Obrigado por preencher este questionário e por participar nesta investigação. 

 
 
 
 

 
 
 
1. Este questionário foi respondido por: 
 

1. Pai ❏ 
2. Mãe ❏ 

3. Outro Parentesco ❏ 
Qual?__________________________ 

 
 
2. Idade: 
      ______________ Anos 
 
 
3. Peso e altura: 
 

3.1 Peso __________________ kg       3.2 Altura __________________ m 
 
 
4. Habilitação académica e profissão: 
 
 4.1. Habilitações _____________________________ 4.2. Profissão _______________________________ 
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Por favor responda às questões marcando uma cruz ou escrevendo a resposta no espaço 
adequado. 
 
 
5. Percorra a lista abaixo e assinale nos pequenos quadrados as actividades que pratica nos seus tempos 
livres. 

 

 
Todos os 

dias 
Quase todos 

os dias 
Algumas 

vezes 
Muito 

raramente 
Não  
Faço 

1. Ouvir música ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Tocar um instrumento ou cantar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Ver televisão ou vídeo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Conviver com os amigos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Passar tempo com o meu companheiro ou companheira 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Jogar às cartas ou jogos de vídeo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Ler (livros, jornais ou revistas) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Praticar desporto, dirigido por um treinador ou entrar em 

competições desportivas 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Assistir a acontecimentos desportivos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. Ajudar os filhos a realizar as tarefas escolares 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Sair para dançar à noite ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Participar em actividades do tipo “Arte e Expressão” 

(fotografia, bricolage, costura, etc.) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

13. Estar sozinho(a) (relaxar, pensar) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

14. Passear ou ver montras ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

15. Ir ou cinema, a concertos ou ao teatro ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
16. Realizar um trabalho benévolo (numa instituição de 

solidariedade social) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

17. Realizar a lida da casa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
18. Participar em actividades associativas (clubes, 

associações, etc.) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

19. Visitar pessoas conhecidas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
20. Praticar desporto, ou actividade física, não dirigido por 

um treinador ou outro técnico qualificado ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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6. Percorra a lista abaixo e assinale as actividades físicas/desportivas que pratica regulamente e qual a sua 

frequência e intensidade? 
 

Duração de cada sessão 

Actividades 
Actividade 

em que 
participa 

Número de 
vezes que 

participa por 
semana 

Até 30 
minutos 

1 hora 
1 hora 
e meia 

2 horas 
2 horas 
e meia 

3 horas 
ou mais 

1. Andar de bicicleta ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Dançar ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
3. Desportos equestres ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. Pesca ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Jardinagem ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. Futebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. Basquetebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Andebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
9. Voleibol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. Outros jogos de equipa (sem ser 

Futebol, Basquetebol, Andebol e 
Voleibol) 

❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Golfe ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Montanhismo, escalada, orientação ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. Aeróbica, Step, actividades de grupo 

em ginásios ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
14. Musculação, cardio-fitness ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
15. Artes marciais ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
16. Jogos de raquete (Ténis, Badminton, 

Squash, ping-pong) ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
17. Natação ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
18. Hidroginástica ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
19. Correr (jogging) ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
20. Caminhar ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
21. Canoagem, remo, vela ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
22. Outra actividade ________________ ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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7. Participa em alguma das actividades atrás referidas a nível competitivo?        Sim ❏    Não ❏ 
 
8. Se sim, refira qual é essa actividade. ____________________________________________________ 
 
9. Das seguintes afirmações, qual é a que melhor descreve a sua situação? 
 

Actualmente … 
 

1. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente e não pretendo mudar nos próximos 6 meses ❏ 
2. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente, mas estou a pensar em tornar-me mais 

activo(a) nos próximos meses ❏ 

3. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente, mas estou determinado(a) a tornar-me mais 
activo(a) nos próximos meses 

❏ 

4. … sou bastante activo(a) fisicamente, mas apenas comecei nos últimos 6 meses ❏ 

5. … sou bastante activo(a) fisicamente e já o sou há mais de 6 meses ❏ 

6. Eu costumava ser bastante activo(a) fisicamente um ano atrás, mas nos últimos meses 
tenho sido pouco activo(a) 

❏ 

7. Não sei ❏ 
 

10. Em relação à sua vida académica, teve a disciplina de Educação Física?            Sim ❏    Não ❏ 
(Se não teve a disciplina de Educação Física, passe para a questão número 14) 

 

11. Em que grau          Ensino primário ❏          A partir do 5ºAno ❏       
 

12. Tomando como referência a sua experiência pessoal, como classifica a Educação Física na Escola (ou 
escolas) que frequentou? 

 

1. Muito má ❏ 
2. Má ❏ 
3. Nem má, nem boa ❏ 
4. Boa ❏ 
5. Muito boa ❏ 

 
 

13. Esclareça o peso que os factores abaixo discriminados tiveram para a formação da sua opinião. 
 

 
Sem 

Importância
Pouco 

Importante

Nem pouco 
nem muito 
Importante 

Muito 
Importante 

Totalmente 
Importante 

1. A competência, personalidade e atitude do professor ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Os benefícios colhidos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
3. O convívio/relação com os colegas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. As condições materiais/instalações ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Os conteúdos (actividades ensinadas e aprendidas) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. A organização da Escola/Educação Física ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. As características das aulas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Outro Quais? _______________________________ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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14. Relativamente à existência da disciplina de Educação Física no currículo escolar do seu educando, 
considera que esta disciplina deve (Escolha a afirmação com a qual está mais de acordo): 

 

1. Ser obrigatória e os alunos sujeitos a avaliação como nas outras disciplinas ❏ 
2. Ser obrigatória mas sem que os alunos sejam avaliados ❏ 
3. Ser opcional ❏ 
4. Não deve existir ❏ 
5. Não tenho opinião sobre o assunto ❏ 

 
 

15. Em sua opinião, para que serve a disciplina de Educação Física? (Escolha a afirmação com a qual está 
mais de acordo). 

 

1. Para libertar as energias, para que os alunos possam estar mais atentos nas outras disciplinas ❏
2. Para promover nos alunos a aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas desportivas ❏
3. Para que os alunos aprendam a ter uma boa conduta moral ❏
4. Para promover nos alunos estilos de vida activos e saudáveis ❏
5. Para proporcionar aos alunos momentos de descontracção e divertimento ❏
6. Não tenho opinião ❏

 
 

16. De seguida vai encontrar uma série de aprendizagens que podem ser realizadas na disciplina de 
Educação Física. Escolha as duas que considera mais importantes para a formação do seu 
educando. 

 

As aulas de Educação Física devem contribuir para o seu educando aprender a: 
 

1. Praticar jogos com bola (ex. Futebol, Basquetebol) de forma tecnicamente correcta ❏
2. Jogar tanto com os melhores como com os mais fracos ❏
3. Organizar o seu próprio treino de resistência (de longa duração) ❏
4. Praticar atletismo de forma tecnicamente correcta (corrida, saltos, lançamentos, etc) ❏
5. Sentir-se bem com o corpo ❏
6. Praticar ginástica nos aparelhos de forma tecnicamente correcta ❏
7. Ter gosto para exercitar o corpo ❏ 

8. Relação entre o exercício físico e saúde ❏ 

9. Praticar desporto com elementos do “sexo oposto” ❏ 

10. Desempenhar diferentes papéis nas actividades desportivas (treinador, árbitro, dirigente) ❏ 

11. Criticar reportagens desportivas (na TV, rádio, jornais) ❏ 

12. Interessar-se por outros desportos diferentes daqueles que prefere ❏ 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 – Questionário aplicado aos pais 

 25

 
17. Considera que o seu educando é um (a) jovem: 
 

1. Muito activo(a) ❏
2. Activo(a) ❏
3. Suficientemente activo(a) ❏
4. Pouco activo(a) ❏
5. Sedentário(a) ❏

 
 
18. O que pensa da prática regular de actividades físicas/desportivas? (Escolha as 2 afirmações que 
considera serem as mais importantes) 
 

1. Ajuda a aliviar a tensão, relaxa ❏ 
2. Contribui para manter um bom estado de saúde ❏ 
3. É muito importante para sociabilizar com outras pessoas ❏ 
4. Ajuda a perder peso ❏ 
5. Proporciona momentos de diversão, aventura, excitação ❏ 
6. É importante para estar em forma fisicamente ❏ 
7. A competição é estimulante ❏ 

8. Ajudar a trabalhar melhor, a estar mais concentrado ❏ 

9. Não tenho opinião sobre isso ❏ 
 
 

19. Muitos factores contribuem para uma pessoa não se exercitar fisicamente. Da lista que se segue, quais 
são os que melhor se aplicam a si? (Escolha apenas 2 factores) 

 

a) 1. Não sou desportista ❏  b) Não se aplica ❏ 

 2. Tenho vergonha ❏     

 3. Demasiado caro ❏     

 4. Não tenho um bom estado de saúde ❏     

 5. Não tenho tempo para isso ❏     

 6. Não tenho energias suficientes ❏     

 7. Não existem infra-estruturas onde vivo ❏ 
    

 8. Tenho receio de me magoar ❏ 
    

 9. Sou muito velho para isso ❏     

 10. Prefiro fazer outras coisas ❏ 
    

 11. Não preciso de praticar mais ❏ 
    

 12. O exercício físico é uma perda de tempo ❏ 
    

 13. Outra razão: _________________________ ❏     
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20. Muitos factores podem influenciar a saúde. Na lista seguinte são apresentados alguns desses factores. 

Quais são os que mais acredita que poderão ter uma influência na saúde? (Escolha apenas 2 factores) 
 

1. Alimentação ❏ 
2. Peso ❏ 
3. Tabaco ❏ 
4. O meio ambiente ❏ 
5. Actividade física/exercício ❏ 
6. Consumo de álcool ❏ 
7. Stress ❏ 

8. Herança genética ❏ 

9. Suporte familiar e dos amigos ❏ 
10. Não sei ❏ 

 
21. O que pensa do seu estado de saúde? 
 

1. Não me sinto com muito boa saúde ❏ 
2. Sinto-me com razoável saúde ❏ 
3. Sinto-me de boa saúde ❏ 
4. Sinto-me de muito boa saúde ❏ 

 
 
22. Tomando como referência a prática de actividades físicas/desportivas que realiza, como se classifica? 
 

1. Muito activo(a) ❏
2. Suficientemente activo(a) ❏
3. Pouco activo(a) ❏
4. Sedentário(a) ❏

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela sua colaboração. 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
 
 

Questionário sobre o estilo de vida 
 

 
 

Este questionário destina-se a um estudo sobre a saúde e o estilo de vida. Para isso pedimos a 
sua colaboração. Agradecemos que responda com precisão e sinceridade às questões. O que 
desejamos saber é a sua opinião. 
 
Os dados serão tratados com confidencialidade e não há a necessidade de se identificar, sendo as 
respostas individuais apenas do conhecimento da equipa de investigadores. 
 
Obrigado por preencher este questionário e por participar nesta investigação. 

 
 
 
 

 
 
 
 
1. É professor(a) da disciplina de: _________________________________________________________ 
 
 
 
2. Grau Académico: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Idade e sexo: 
 

3.1 Idade _________anos  3.2 Sexo Masculino ❏ Feminino ❏ 
 
 
 
4. Peso e altura: 

 
4.1 Peso __________________ kg       4.2 Altura __________________ m 

 
 
 
5. Há quantos anos lecciona? _____________________________________________________________ 
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Por favor responda às questões marcando uma cruz ou escrevendo a resposta no espaço 
adequado. 
 
6. Percorra a lista abaixo e assinale nos pequenos quadrados as actividades que pratica nos seus tempos 
livres. 
 

 
Todos os 

dias 
Quase todos 

os dias 
Algumas 

vezes 
Muito 

raramente 
Não  
Faço 

1. Ouvir música ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Tocar um instrumento ou cantar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Ver televisão ou vídeo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. Conviver com os amigos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Passar tempo com o meu companheiro ou 

companheira 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. Jogar às cartas ou jogos de vídeo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Ler (livros, jornais ou revistas) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Praticar desporto, dirigido por um treinador ou 

entrar em competições desportivas 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Assistir a acontecimentos desportivos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. Ajudar os filhos a realizar as tarefas escolares ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Sair para dançar à noite ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Participar em actividades do tipo “Arte e 

Expressão” (fotografia, bricolage, costura, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. Estar sozinho(a) (relaxar, pensar, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

14. Passear ou ver montras ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
15. Ir ou cinema, a concertos ou ao teatro ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
16. Realizar um trabalho benévolo (numa 

instituição de solidariedade social) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
17. Realizar a lida da casa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
18. Participar em actividades associativas (clubes, 

associações, etc.) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
19. Visitar pessoas conhecidas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
20. Praticar desporto, ou actividade física, não 

dirigido por um treinador ou outro técnico 
qualificado 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

7. Pratica alguma actividade física/desportiva regularmente?                Sim ❏    Não ❏ 

     (Se respondeu sim, passe para a pergunta seguinte; se respondeu não, passe para a pergunta 9) 
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8. Percorra a lista abaixo e assinale as actividades físicas/desportivas que pratica regulamente e qual a sua 

frequência e intensidade. 
 

Duração de cada sessão 

Actividades 
Actividade 

em que 
participa 

Número de 
vezes que 

participa por 
semana 

Até 30 
minutos 

1 hora 
1 hora 
e meia 

2 horas 
2 horas 
e meia 

3 horas 
ou mais 

1. Andar de bicicleta ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Dançar ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Desportos equestres ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Pesca ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5. Jardinagem ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Futebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Basquetebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

8. Andebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Voleibol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. Outros jogos de equipa (sem ser 

Futebol, Basquetebol, Andebol e 
Voleibol) 

❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Golfe ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

12. Montanhismo, escalada, orientação ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. Aeróbica, Step, actividades de grupo 

em ginásios ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

14. Musculação, cardiofitness ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

15. Artes marciais ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
16. Jogos de raquete (Ténis, Badminton, 

Squash, ping-pong) ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

17. Natação ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

18. Hidroginástica ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

19. Correr (jogging) ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

20. Caminhar ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

21. Canoagem, remo, vela ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

22. Outra actividade ________________ ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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9. Muitos factores contribuem para uma pessoa não se exercitar fisicamente. Da lista que se segue, quais 

são os que melhor se aplicam a si? (Escolha apenas 2 factores) 
 

a) 1. Não sou desportista ❏  b) Não se aplica ❏ 

 2. Tenho vergonha ❏     

 3. Demasiado caro ❏     

 4. Não tenho um bom estado de saúde ❏     

 5. Não tenho tempo para isso ❏     

 6. Não tenho energias suficientes ❏     

 7. Não existem infra-estruturas onde vivo ❏     

 8. Tenho receio de me magoar ❏     

 9. Sou muito velho para isso ❏     

 10. Prefiro fazer outras coisas ❏     

 11. Não preciso de praticar mais ❏     

 12. O exercício físico é uma perda de tempo ❏     

 13. Outra razão: _________________________ ❏     

 
 

10. Das seguintes afirmações, qual é a que melhor descreve a sua situação? 
 

Actualmente … 

1. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente e não pretendo mudar nos próximos 6 meses ❏ 
2. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente, mas estou a pensar em tornar-me mais activo(a) nos 

próximos meses ❏ 
3. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente, mas estou determinado(a) a tornar-me mais activo(a) 

nos próximos meses 
❏ 

4. … sou bastante activo(a) fisicamente, mas apenas comecei nos últimos 6 meses ❏ 

5. … sou bastante activo(a) fisicamente e já o sou há mais de 6 meses ❏ 
6. Eu costumava ser bastante activo(a) fisicamente um ano atrás, mas nos últimos meses tenho sido 

pouco activo(a) 
❏ 

7. Não sei ❏ 
 
 

11. O que pensa da prática regular de actividades físicas/desportivas? (Escolha as 2 afirmações que 
considera serem as mais importantes) 
 

1. Ajuda a aliviar a tensão, relaxa ❏ 
2. Contribui para manter um bom estado de saúde ❏ 
3. É muito importante para conviver com outras pessoas ❏ 
4. Ajuda a perder peso ❏ 
5. Proporciona momentos de diversão, aventura e excitação ❏ 
6. É importante para estar em forma fisicamente ❏ 
7. A competição é estimulante ❏ 
8. Ajuda a trabalhar melhor, a estar mais concentrado ❏ 
9. Não tenho opinião ❏ 
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12. Tomando como referência a sua experiência pessoal, como classifica a Educação Física na Escola (ou 

escolas) que frequentou? 
 

1. Muito má ❏ 
2. Má ❏ 
3. Nem má, nem boa ❏ 
4. Boa ❏ 
5. Muito boa ❏ 

 
 
13. Esclareça o peso que os factores abaixo discriminados tiveram para a formação da sua opinião. 
 

 
Sem 

Importância
Pouco 

Importante

Nem pouco 
nem muito 
Importante 

Muito 
Importante 

Totalmente 
Importante 

1. A competência, personalidade e atitude do professor ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Os benefícios colhidos (aprendizagem motora, 
condição física, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. O convívio/relação com os colegas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. As condições materiais/instalações ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5. Os conteúdos (actividades ensinadas e aprendidas) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. A organização da Escola/Educação Física ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. As características das aulas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Outro 

Quais? ____________________________________ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
 
14. Relativamente à existência da disciplina de Educação Física no currículo escolar, considera que esta 

disciplina deve: (Escolha a afirmação com a qual está mais de acordo) 
 

1. Ser obrigatória e os alunos sujeitos a avaliação como nas outras disciplinas ❏ 
2. Ser obrigatória mas sem que os alunos sejam avaliados ❏ 
3. Ser opcional ❏ 
4. Não deve existir ❏ 
5. Não tenho opinião ❏ 

 
 
15. Em sua opinião, para que serve a disciplina de Educação Física? (Escolha a afirmação com a qual está 
mais de acordo) 
 

1. Para libertar as energias, para que os alunos possam estar mais atentos nas outras disciplinas ❏ 
2. Para promover nos alunos a aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas desportivas ❏ 
3. Para que os alunos aprendam a ter uma boa conduta moral ❏ 
4. Para promover nos alunos estilos de vida activos e saudáveis ❏ 
5. Para proporcionar aos alunos momentos de descontracção e divertimento ❏ 
6. Não tenho opinião ❏ 
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16. Em sua opinião, considera que a oferta escolar, na prática de actividades físicas e desportivas, é 

suficiente para suscitar benefícios na saúde dos alunos?                           Sim ❏    Não ❏ 
 
 
17. Muitos factores podem influenciar a saúde. Na lista seguinte são apresentados alguns desses factores. 
Quais são os que, na sua opinião, mais influenciam a saúde? (Escolha apenas 2 factores) 
 

a) 1. Alimentação ❏  b) Não sei ❏ 

 2. Peso ❏     

 3. Tabaco ❏     

 4. O meio ambiente ❏     

 5. Actividade física/exercício ❏     

 6. Consumo de álcool ❏     

 7. Stress ❏     

 8. Herança genética ❏     

 9. Suporte familiar e dos amigos ❏     

 
 
18. O que pensa do seu estado de saúde? 
 

1. Não me sinto com muito boa saúde ❏ 
2. Sinto-me com razoável saúde ❏ 
3. Sinto-me de boa saúde ❏ 
4. Sinto-me de muito boa saúde ❏ 

 
 
19. Tomando como referência a prática de actividades físicas/desportivas que realiza, como se classifica? 
 

1. Muito activo(a) ❏ 
2. Suficientemente activo(a) ❏ 
3. Pouco activo(a) ❏ 
4. Sedentário(a) ❏ 

 
 
 
 

 
 
 

Obrigado pela sua colaboração. 
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AANNEEXXOO  66  ––  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  AAPPLLIICCAADDOO  AAOOSS  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
 

Questionário sobre o estilo de vida 
 
 

Este questionário destina-se a um estudo sobre a saúde e o estilo de vida. Para isso pedimos a 
sua colaboração. Agradecemos que responda com precisão e sinceridade às questões. O que 
desejamos saber é a sua opinião. 
 
Os dados serão tratados com confidencialidade e não há a necessidade de se identificar, sendo as 
respostas individuais apenas do conhecimento da equipa de investigadores. 
 
Obrigado por preencher este questionário e por participar nesta investigação. 

 
 

 
 
1. Que função desempenha na Escola: 
 

1. Funcionário(a) dos Serviços Administrativos ❏ 
2. Auxiliar da Acção Educativa ❏ 
3. Cozinheiro(a) ❏ 
4. Jardineiro(a) ❏ 
5. Porteiro(a) ❏ 
6. Outra 
    Qual: _________________________________________ ❏ 

 
 
2. Grau Académico: 
 

Ensino 
Primário ❏ 5º – 9º Ano ❏ 10º – 12º Ano ❏ Ensino Superior ❏ 

 
 
3. Idade e sexo: 
 

3.1 Idade _________anos  3.2 Sexo Masculino ❏ Feminino ❏ 
 
 
4. Peso e altura: 

 
4.1 Peso __________________ kg       4.2 Altura __________________ m 
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Por favor responda às questões marcando uma cruz ou escrevendo a resposta no espaço 
adequado. 
 
5. Percorra a lista abaixo e assinale nos pequenos quadrados as actividades que pratica nos seus tempos 
livres. 

 
Todos os 

dias 
Quase todos 

os dias 
Algumas 

vezes 
Muito 

raramente 
Não  
Faço 

1. Ouvir música ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Tocar um instrumento ou cantar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Ver televisão ou vídeo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Conviver com os amigos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Passar tempo com o meu companheiro ou 

companheira 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Jogar às cartas ou jogos de vídeo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Ler (livros, jornais ou revistas) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Praticar desporto, dirigido por um treinador ou 

entrar em competições desportivas 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Assistir a acontecimentos desportivos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

10. Ajudar os filhos a realizar as tarefas escolares ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Sair para dançar à noite ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Participar em actividades do tipo “Arte e 

Expressão” (fotografia, bricolage, costura, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

13. Estar sozinho(a) (relaxar, pensar, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

14. Passear ou ver montras ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

15. Ir ou cinema, a concertos ou ao teatro ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
16. Realizar um trabalho benévolo (numa 

instituição de solidariedade social) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

17. Realizar a lida da casa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
18. Participar em actividades associativas (clubes, 

associações, etc.) 
 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

19. Visitar pessoas conhecidas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
20. Praticar desporto, ou actividade física, não 

dirigido por um treinador ou outro técnico 
qualificado 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

6. Pratica alguma actividade física/desportiva regularmente?                Sim ❏    Não ❏ 

     (Se respondeu sim, passe para a pergunta seguinte; se respondeu não, passe para a pergunta 8) 
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7. Percorra a lista abaixo e assinale as actividades físicas/desportivas que pratica regulamente e qual a sua 

frequência e intensidade. 
 

Duração de cada sessão 

Actividades 
Actividade 

em que 
participa 

Número de 
vezes que 

participa por 
semana 

Até 30 
minutos 

1 hora 
1 hora 
e meia 

2 horas 
2 horas 
e meia 

3 horas 
ou mais 

1. Andar de bicicleta ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Dançar ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Desportos equestres ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Pesca ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5. Jardinagem ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Futebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Basquetebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

8. Andebol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Voleibol ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. Outros jogos de equipa (sem ser 

Futebol, Basquetebol, Andebol e 
Voleibol) 

❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Golfe ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

12. Montanhismo, escalada, orientação ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. Aeróbica, Step, actividades de grupo 

em ginásios ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

14. Musculação, cardio-fitness ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

15. Artes marciais ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

16. Jogos de raquete ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

17. Natação ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

18. Hidroginástica ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

19. Correr (jogging) ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

20. Caminhar ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

21. Canoagem, remo, vela ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

22. Outra actividade ________________ ❏ _______ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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8. Muitos factores contribuem para uma pessoa não se exercitar fisicamente. Da lista que se segue, quais 

são os que melhor se aplicam a si? (Escolha apenas 2 factores) 
 

a) 1. Não sou desportista ❏  b) Não se aplica ❏ 
 2. Tenho vergonha ❏     

 3. Demasiado caro ❏     

 4. Não tenho um bom estado de saúde ❏     

 5. Não tenho tempo para isso ❏     

 6. Não tenho energias suficientes ❏     

 7. Não existem infra-estruturas onde vivo ❏     

 8. Tenho receio de me magoar ❏     

 9. Sou muito velho para isso ❏     

 10. Prefiro fazer outras coisas ❏     

 11. Não preciso de praticar mais ❏     

 12. O exercício físico é uma perda de tempo ❏     

 13. Outra razão: _________________________ ❏     

 
 

9. Das seguintes afirmações, qual é a que melhor descreve a sua situação? 
 

Actualmente … 
1. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente e não pretendo mudar nos próximos 6 meses ❏ 
2. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente, mas estou a pensar em tornar-me mais activo(a) nos 

próximos meses ❏ 

3. … não tenho sido muito activo(a) fisicamente, mas estou determinado(a) a tornar-me mais activo(a) nos 
próximos meses 

❏ 

4. … sou bastante activo(a) fisicamente, mas apenas comecei nos últimos 6 meses ❏ 

5. … sou bastante activo(a) fisicamente e já o sou há mais de 6 meses ❏ 

6. Eu costumava ser bastante activo(a) um ano atrás, mas nos últimos meses tenho sido pouco activo(a) ❏ 

7. Não sei ❏ 
 

10. O que pensa da prática regular de actividades físicas/desportivas? (Escolha as 2 afirmações que 
considera serem as mais importantes) 
 

1. Ajuda a aliviar a tensão, relaxa ❏ 
2. Contribui para manter um bom estado de saúde ❏ 
3. É muito importante para conviver com outras pessoas ❏ 
4. Ajuda a perder peso ❏ 
5. Proporciona momentos de diversão, aventura e excitação ❏ 
6. É importante para estar em forma fisicamente ❏ 
7. A competição é estimulante ❏ 
8. Ajuda a trabalhar melhor, a estar mais concentrado ❏ 
9. Não tenho opinião ❏ 
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11. Em relação à sua vida académica, teve a disciplina de Educação Física?            Sim ❏    Não ❏ 
(Se não teve a disciplina de Educação Física, passe para a questão número 15) 

 
 

12. Em que grau?          Ensino primário ❏          A partir do 5ºAno ❏ 

 
 
13. Tomando como referência a sua experiência pessoal, como classifica a Educação Física na Escola (ou 

escolas) que frequentou? 
 

1. Muito má ❏ 
2. Má ❏ 
3. Nem má, nem boa ❏ 
4. Boa ❏ 
5. Muito boa ❏ 

 
 
14. Esclareça o peso que os factores abaixo discriminados tiveram para a formação da sua opinião. 
 

 
Sem 

Importância
Pouco 

Importante

Nem pouco 
nem muito 
Importante 

Muito 
Importante 

Totalmente 
Importante 

1. A competência, personalidade e atitude do professor ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Os benefícios colhidos (aprendizagem motora, 

condição física, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. O convívio/relação com os colegas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. As condições materiais/instalações ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. Os conteúdos (actividades ensinadas e aprendidas) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. A organização da Escola/Educação Física ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. As características das aulas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. Outro 

Qual? ____________________________________ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
 
15. Relativamente à existência da disciplina de Educação Física no currículo escolar, considera que esta 

disciplina deve: (Escolha a afirmação com a qual está mais de acordo) 
 

1. Ser obrigatória e os alunos sujeitos a avaliação como nas outras disciplinas ❏ 
2. Ser obrigatória mas sem que os alunos sejam avaliados ❏ 
3. Ser opcional ❏ 
4. Não deve existir ❏ 
5. Não tenho opinião ❏ 
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16. Em sua opinião, para que serve a disciplina de Educação Física? (Escolha a afirmação com a qual está 
mais de acordo) 
 

1. Para libertar as energias, para que os alunos possam estar mais atentos nas outras disciplinas ❏ 
2. Para promover nos alunos a aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas desportivas ❏ 
3. Para que os alunos aprendam a ter uma boa conduta moral ❏ 
4. Para promover nos alunos estilos de vida activos e saudáveis ❏ 
5. Para proporcionar aos alunos momentos de descontracção e divertimento ❏ 
6. Não tenho opinião ❏ 

 
 
17. Em sua opinião, considera que a oferta escolar, na prática de actividades físicas e desportivas, é 

suficiente para suscitar benefícios na saúde dos alunos?                           Sim ❏    Não ❏ 
 
 
18. Muitos factores podem influenciar a saúde. Na lista seguinte são apresentados alguns desses factores. 
Quais são os que, na sua opinião, mais influenciam a saúde? (Escolha apenas 2 factores) 
 

a) 1. Alimentação ❏  b) Não sei ❏ 
 2. Peso ❏     

 3. Tabaco ❏     

 4. O meio ambiente ❏     

 5. Actividade física/exercício ❏     

 6. Consumo de álcool ❏     

 7. Stress ❏     

 8. Herança genética ❏     

 9. Suporte familiar e dos amigos ❏     

 
 
19. O que pensa do seu estado de saúde? 
 

1. Não me sinto com muito boa saúde ❏ 
2. Sinto-me com razoável saúde ❏ 
3. Sinto-me de boa saúde ❏ 
4. Sinto-me de muito boa saúde ❏ 

 
 
20. Tomando como referência a prática de actividades físicas/desportivas que realiza, como se classifica? 
 

1. Muito activo(a) ❏ 
2. Suficientemente activo(a) ❏ 
3. Pouco activo(a) ❏ 
4. Sedentário(a) ❏ 

 
 

Obrigado pela sua colaboração. 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 

 

Entrevista à Direcção da Escola 

 

Entrevistador: Adilson Marques 
 

Entrevistado: Presidente do Conselho Executivo 
 

Objectivo: Saber o que a direcção da Escola pensa acerca da promoção da saúde e estilos de vida activa e 
saudável. Qual a política relativa à promoção de estilos de vida activa e saudável e a opinião sobre o papel da 
Educação Física na formação global dos alunos. 
 

Local: Gabinete do presidente do Conselho Executivo 
 

Data: 14 – Jul – 2006 
 
Pergunta (1) – Sendo a Escola “o espaço onde se operam todas as mudanças preconizadas pelo Sistema 
Educativo e consignadas através de leis fundamentais”, quais são as grandes linhas estratégicas que o 
Conselho Executivo está a por em prática para atingir os objectivos do Projecto Educativo de Escola 
(PEE)? 
Resposta – Não tenho presente todos objectivos do projecto educativo, mas em linhas gerais 
posso dizer que um dos grandes aspectos focados no projecto era a comunicação. Ao longo 
destes anos procurámos saber qual a razão da dificuldade da informação passar de cá para lá 
e de lá para cá (entre a direcção e a comunidade educativa), e temos vindo a colocar locais 
próprios onde essa informação pode ser passada sem ser distorcida. 
Outras das grandes metas do projecto educativo é fazer com que cada vez mais os “cliente 
acreditem nesta casa”. Isso é traduzido num trabalho sério, exigente e é neste aspecto que nós 
nos pautamos no nosso trabalho, procurando fazer um trabalho sério, com coerência, não 
embarcando no discurso fácil dos nossos “chefes”, que é nada mais nada menos do que o 
sucesso facilitado. Como escola secundária com o 3º ciclo, temos dupla responsabilidade em 
relação à educação dos nossos jovens. Os jovens que começam aqui o 7º ano de escolaridade 
e chegam ao 10º ano, não posso dizer que estão mal preparados. Quem é que os preparou? 
 
Pergunta (2) – Em relação à Educação para a Saúde, um tema na ordem do dia, sobre o qual muito se 
fala, quais são as linhas orientadoras da escola? 
Resposta – A Escola não tem nenhum projecto onde este tema seja abordado. Não existe 
nenhum espaço para colocar em prática os alertas em relação à saúde. 
No entanto, os professores, principalmente no âmbito das ciências naturais, embora façam 
parte dos conteúdos programático, têm a preocupação de alertar para determinadas situações 
que dizem respeito, principalmente, com a alimentação. Depois há o grupo de Educação 
Física que também tem a preocupação, na sua disciplina, de alertar os alunos para o seu bem-
estar físico. 
Apesar disso, todos sabemos que cada vez mais devemos incentivar os nossos jovens a ter 
uma vida saudável, tanto a nível da alimentação como da actividade física. 
Já pensei em colocar como tema a abordar, no âmbito da Formação Cívica para os 7º e 8ºs 
anos principalmente, assuntos que dizem respeito aos jovens e que devem ser falados agora e 
não mais tarde, tais como a cidadania, os direitos humanos e outros temas. 
Sei que há um projecto relacionado com a saúde, que é dinamizado pela Direcção Regional 
de Educação de Lisboa, mas não nos candidatámos. É pena, por saber que temos condições, 
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mas não posso obrigar ninguém a agarrar numa coisa dessas, porque não é só o agarrar, 
depois há que sensibilizar os jovens a entrar no projecto. Sabemos que quando as coisas são 
forçadas nunca funcionam. 
 
Pergunta (3) – Qual tem sido o papel da disciplina de Educação Física na formação global dos alunos? 
Resposta – Não conheço os programas de Educação Física em pormenor, mas penso que há 
uma preocupação do grupo de Educação Física em alertar os jovens para todos os problemas 
já referidos. Além disso, esta escola tem vários clubes e os jovens participam, embora todos 
sabemos que com as cargas horárias que existem muitas vezes torna-se difícil arranjar um 
espaço para que os alunos participem. Estamos conscientes que muitas vezes os horários do 
Deporto Escolar não são os melhores, porque são, por vezes, à hora do almoço. Alguns 
clubes funcionam ao final do dia, entre as 5 e as 6 horas; é claro que uma grande parte dos 
miúdos não participa por já ter outras actividades fora da Escola. Quem me dera ter uma 
tarde livre para a prática do desporto, mas para isso a Escola teria que ter menos alunos, 
menos disciplinas.  
Sinto da parte do grupo de Educação Física a preocupação de fazer no final dos períodos 
actividades para puxar pelos alunos, para os levar a praticarem desporto. 
 
Pergunta (4) – Sabendo que, actualmente, existe pouco espaço para os alunos se recrearem 
activamente (as pracetas livres passaram a parques de estacionamento), como é que a Escola encara isso? 
Resposta – A Escola devia estar munida de equipamentos para colmatar esta falha. Uma fez 
que o bairro não tem o espaço para o jovem praticar desporto, a Escola deveria ter as 
condições para a prática. Fora do currículo, a partir de determinada altura do ano, quando os 
dias já são maiores, a Escola deveria estar aberta além das 7 da tarde, de forma que os alunos 
pudessem usufruir dos espaços para praticar desporto. 
Pergunta (4.1) – Mas na prática ainda não existe nada para colmatar isso? 
Resposta – Ainda não. Os alunos acabam por praticar desporto no Desporto Escolar ou na 
disciplina de Educação Física. 
Estou consciente que muitos alunos praticam desporto fora da Escola, mas gostaria que não 
fosse necessário isso, porque fora da escola têm que pagar e eu penso nos que não têm 
possibilidade de pagar. 
 
Pergunta (5) – Da parte da direcção da Escola, o grupo de Educação Física tem algum apoio explícito 
específico para que possam desenvolver actividades que contribuam para que os jovens sejam mais 
activos. 
Resposta – Em termos de apoio específico não tem, mas a direcção da Escola nunca coloca 
qualquer entrave a qualquer actividade que seja boa para os jovens. 
 
Pergunta (6) – Há pouco referiu que embora a Escola não tenha nada específico sobre a Educação 
para a Saúde, alguns grupos, nomeadamente o de Ciências da Natureza e de Educação Física, abordam 
este tema. Gostaria de saber se há uma organização transversal, de forma que os conteúdos abordados 
por um dos professores estejam em sintonia com os outros. 
Resposta – Penso que esta coordenação se faz ao nível do Conselho de Turma. Quem me 
dera que essa transversalidade fosse feita ao nível de anos de escolaridade. Quando os 
professores de diferentes disciplinas já se conhecem, o trabalho funciona com facilidade. 
Acredito que nesta “casa” esse trabalho seja feito, porque o corpo docente é estável e os 
professores já se conhecem e estão habituados a trabalharem em outros tipos de projectos. 
Apesar de muito se falar na transversalidade, penso que deveria haver a preocupação, quando 
se fazem os programas, para que os mesmos temas sejam abordados na mesma altura do ano 
em disciplinas diferentes. 
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Pergunta (7) – Como é que a disciplina de Educação Física tem sido distribuída no horário dos 
alunos? 
Resposta – Sei que há uma grande polémica em volta da distribuição da carga horária. 
Entendo que não posso sacrificar uma escola em detrimento de uma disciplina. No 
secundário são dois blocos de 90 minutos; não posso, de maneira nenhuma, partir em 4 
blocos de 45 minutos e quase todos os dias da semana os alunos teriam Educação Física. 
Procurámos sempre não colocar os blocos em dias seguidos, mas na prática é difícil porque 
todos os alunos partilham o mesmo pavilhão. Não é possível fazer primeiro os horários de 
Educação Física e depois o de todas as outras disciplinas. Tenho que procurar “jogar” com as 
duas situações, mas nem sempre é possível evitar que os alunos tenham aulas em dias 
seguidos. 
Em relação ao básico, têm um bloco de 90 mais 45 minutos. É impensável distribuir esse 
bloco e meio por 3 dias. Tem sido uma luta porque os professores de Educação Física 
querem que os tempos sejam assim distribuídos. Não o faço porque não estaria a ser 
rentabilizado a utilização das instalações da Escola.  
Ao colocar a Educação Física em blocos de 45 minutos iria “queimar”, por exemplo, 3 
tardes. Os alunos não poderiam ter apenas 45 minutos de Educação Física de tarde, teriam 
obrigatoriamente que ter outras disciplinas para poder ter os 90 minutos que possibilitaria 
fazer o horário. Não é possível sacrificar a mancha horária por causa de uma disciplina. 
Descer para o pavilhão, começar a aula, terminar a aula mais cedo para tomar banho, quando 
tempo restaria para a aula? Com certeza a próxima disciplina ficaria prejudicada 
 
Pergunta (8) – Em relação ao Desporto Escolar, qual tem sido a orientação principal? (O presidente 
do Conselho Executivo é sempre o presidente do núcleo do Desporto Escolar) 
Resposta – Entendo que o Desporto Escolar deve ser assumido por professores que fazem 
parte do quadro da Escola. Só aceito propostas de clubes quando me é garantido que os 
professores efectivos asseguram essa responsabilidade. Caso o grupo de Educação Física não 
“vista a camisola” do Desporto Escolar, é porque não considera que é importante para a 
Escola, por isso não crio actividades apenas para dizer que temos actividades. Os clubes são 
criados numa altura em que somos nós que cá estamos e não sabemos quem vem para dirigir 
um clube. 
Os créditos horários do Desporto Escolar não devem ser para completar horários, mas para se 
dinamizarem os clubes importantes para a Escola. 
Pergunta (8.1) – Na escolha dos grupos/equipas para o ano lectivo seguinte, quais são os 
critérios que se seguem? 
Resposta – Os mesmos referidos na questão anterior. Os professores do quadro da Escola é 
que devem assumir a responsabilidade, por isso eles escolhem as modalidades para 
desenvolve-las com os alunos. 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 

Entrevista ao Coordenador do Grupo de Educação Física 
 

Entrevistador: Adilson Marques 
 

Entrevistado: Coordenador do grupo de Educação Física 
 

Objectivo: Saber o que a direcção da Escola pensa acerca da promoção da saúde e estilos de vida activa e 
saudável. Qual a política relativa à promoção de estilos de vida activa e saudável e a opinião sobre o papel da 
Educação Física na formação global dos alunos. 
 

Local: Gabinete do grupo de Educação Física 
 

Data: 20 – Jul – 2006 
 
Projecto de Desenvolvimento de Educação Física 
Pergunta (1) – Quais são as questões essenciais ao nível do desenvolvimento do projecto de Educação 
Física da Escola? 
Resposta – Aquilo que está implícito e explícito em todas as nossas decisões está 
relacionado com a preparação dos jovens para uma vida activa. Esta é a premissa base de 
tudo o que nos propomos fazer. Como? Através daquilo que define o programa de Educação 
Física, através de um programa que é eclético, tentando dar uma maior diversidade possível 
de matérias que se transformem em instrumentos que os alunos possam usar para serem 
activos. As matérias são o meio para que no futuro possam utilizar aquilo que mais gostam, o 
que se sentem mais à vontade, para terem um estilo de vida activo. Sabendo que as pessoas 
só fazem aquilo que sabem, então há a necessidade de se fazerem as coisas relacionadas com 
as matérias. 
Um dos problemas da vida activa na idade adulta é a pouca variedade de instrumentos que as 
pessoas têm ao seu dispor para serem activas; normalmente os instrumentos são correr ou a 
frequência de ginásios. Por esta razão surge a nossa ideia que através de uma prática eclética, 
ser capaz de dotar os jovens de habilidades, de competências… para que possam no futuro, o 
futuro é já a partir de amanhã, ser capazes de delinear o seu perfil de actividade em termos 
adultos. Isso é feito através do ensino das matérias. 
As duas grandes linhas de orientação são o ensino das matérias e o ensino das questões 
ligadas a actividade física enquanto bem promotor de saúde. 
 
Pergunta (1.2) – De que forma é que essas questões influenciam a organização do trabalho do grupo e 
a planificação das actividades a serem desenvolvidas ao longo do ano? 
Resposta – Influenciam na tomada de decisões em relação à forma de lidar com o currículo.  
As linhas de orientação que seguimos têm influência em todas as decisões em relação ao 
currículo e em relação à avaliação. 
Em relação ao currículo claramente definimos 3 grandes linhas de orientação para o ensino, 
para aquilo que nos interessa que os alunos saibam quando acabam a escolaridade. Uma está 
relacionada com a área das actividade físicas e desportivas, em que o objectivo é ensiná-los, 
dar-lhes instrumentos que permitam que quando forem adultos possam praticar uma 
actividade física regularmente. Outra tem haver com dar-lhes conhecimentos teóricos que 
permitam saber qual a importância que a actividade física tem para o desenvolvimento da 
saúde e, através da prática desportiva como é que se pode fazer. Isso irá entroncar numa 
terceira linha, através do estudo e do trabalho sobre a aptidão física eles devem ser capazes 
de aprender a utilizar essas capacidades no desempenho das matérias. 
Estas são as 3 grandes dimensões que formam o currículo da Educação Física. O currículo é 
o que vem proposto nos programas nacionais e a nossa interpretação vem no sentido de dotá-
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los (os alunos) de competências que permitam o desempenho, de conhecimentos que 
permitam perceber e, de conhecimentos/competências que lhes permitam lidar com as 
questões relacionados com o organismo e aptidão física. 
 
Pergunta (1.3) – A ideia é dar autonomia ao aluno para que na ausência do professor o aluno seja 
capaz de ser activos? 
Resposta – Não só quando o aluno estiver na ausência do professor, mesmo quando ele 
estiver na Escola. Essa autonomia manifesta-se curricularmente no 11º e 12º anos, onde os 
alunos já podem escolher as matérias que irão ter, ou seja, já se estão a aproximar do que 
poderá ser a vida futura, depois de saírem da Escola.  
 
Pergunta (1.4) – Esta é uma preocupação explícita desde o 7º ano? 
Resposta – Tendo nós esta concepção, esta ideia do perfil de saída, isso condiciona todas as 
nossas tomadas de decisão desde o 7º ano até ao 12º ano. Trabalhamos sempre numa 
perspectiva de preparação dos miúdos para estilos de vida activa. 
 
Promoção da Saúde e de Estilos de Vida Activa e Saudável 
Pergunta (2) – Embora já tenhamos entrado no próximo grupo de questões (o aspecto específico do 
programa relacionado com a promoção da saúde e de estilos de vida activa e saudável), de que forma é o 
grupo assume esse compromisso? 
Resposta – Já manifestei esse compromisso em relação ao currículo. Agora isso tem que ter 
uma correspondência na avaliação dos alunos, ou seja, se a perspectiva é que eu só faço se 
souber, temos que garantir que eles saibam, e então entram os processos avaliativos. A ideia 
de que saem daqui prontos sem serem sujeitos a uma avaliação não nos parece correcta, 
porque como seres humanos conscientes, só fazemos o que aprendemos e só aprendemos 
aquilo que é visivelmente apreensível. Existe a ideia de a todo o momento dar a informação 
do nível em que o aluno está, através de uma classificação. A avaliação na disciplina torna-se 
essencial. 
 
Pergunta (2.1) – Este nível corresponde apenas à aprendizagem motora, ou também corresponde à 
condição física? 
Resposta – A avaliação vai sempre incidir sobre as 3 áreas (referidas anteriormente) onde 
nós pretendemos influenciar os alunos para um estilo de vida activa. Os alunos têm de 
demonstrar o que aprenderam no desempenho das matérias, no conhecimento e no 
desempenho/conhecimento nas questões relacionadas com a aptidão física. São as áreas 
desenvolvidas pelos alunos e avaliadas pelos professores. 
 
Pergunta (2.2) – Este compromisso é assumido explicitamente por todo o grupo e todos trabalham 
neste sentido? 
Resposta – Sim. 
 
Pergunta (2.3) – Quais são as estratégias definidas para atingir esse objectivo? 
Resposta – A um nível macro são as decisões curriculares. A estratégia de organização do 
currículo e a estratégia de organização da avaliação. Temos a preocupação de criarmos 
condições para que os alunos tenham sucesso de acordo com a definição de sucesso expressa 
na lei. A nível micro, mais na relação professor aluno, na organização da sala de aula, 
tentamos dar as matérias de uma maneira mais atraente, fugindo um pouco a perspectiva 
desportista na apresentação das matérias. O objectivo não é que os alunos façam com o 
mesmo rigor exigido aos desportistas, o aluno não é avaliado por estar mais perto da 
prestação motora ideal, mas é avaliado pelo que já consegue adquirir em termos de 
património individual para o desempenho das matéria que já abordou. Por exemplo, no 
Voleibol posso não estar interessado em ver o aluno a fazer os gestos técnicos num nível de 
excelência, mas apenas tenho interesse que ele consiga manter a bola no ar, para que um dia 
ao jogar na praia consiga manter a bola sustentável para jogar à vontade com os amigos. Há 
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claramente uma preocupação com a funcionalidade dos gestos técnicos que aprendem em 
cada matéria, para tornar isso utilizável de uma maneira acessível. 
Isso são estratégias que utilizamos que têm haver com a organização das aulas, podemos dar 
mais que uma matéria ao mesmo tempo, tentamos não ter alunos parados; tornamos os alunos 
como elementos do processo ensino-aprendizagem, ou seja, nós não ensinamos apenas, o 
aluno tem uma grande participação na sua aprendizagem. Os alunos têm que saber, e eles 
sabem, o que é que exigido e até onde podem chegar  
 
Pergunta (2.4) – Que actividades têm sido realizadas com o intuito de promover estilos de vida activa 
e saudável? 
Resposta – Todas elas. A que parece ser mais fácil para os alunos perceberem, integrarem e 
daí saltarem para o resto são as que estão relacionadas com a aptidão física. Como a aptidão 
física é um trabalho sobre capacidades, é mais fácil explicar a um aluno qual a sua utilidade. 
Os alunos percebem a utilidade e logo a seguir podem testar, através dos testes de aptidão 
física. É algo muito acessível, correr, extensões de braços, abdominais… Essa é uma área 
que lhes dá uma perspectiva muito importante do que significa auto superarem-se, o que 
significa utilizar o que aprendi na Educação Física para melhorar o estado de saúde. Partindo 
daí é mais fácil fazer o salto para as outras actividades, dizendo que a aptidão física funciona 
como um elemento de suporte para o desempenho das outras matérias. Por exemplo, o aluno 
pensa que quanto mais correr, mais coisas consegue fazer no Basquetebol; quanto mais força 
tiver, mais forte é o remate no Voleibol. Os alunos vão adquirindo essa consciência de que há 
coisas que precisam de desenvolver para terem um melhor desempenho nas restantes 
matérias e um melhor estado de saúde 
 
Pergunta (2.5) – Qual tem sido o público-alvo dessas actividades? 
Resposta – Falando do projecto de Educação Física na área da leccionação, são os alunos. 
 
Pergunta (2.6) – Para além da área da leccionação, o grupo também promove actividades que visem o 
envolvimento dos outros agentes educativos nas actividades físicas e desportivas? 
Resposta – Sendo a preocupação a promoção de estilos de vida activa e saudável, através de 
actividades de complemento curricular e extracurricular tentamos aumentar as hipóteses para 
desenvolver esta ideia. 
As actividades de complemento curricular são essencialmente o Desporto Escolar. Aí os 
alunos podem aceder a um nível de desempenho superior nas matérias que dão na Educação 
Física, tornando-as em modalidades. 
Depois há um conjunto de actividades extracurriculares. Enquanto que na parte curricular e 
de complemento curricular lidamos essencialmente com as matérias ou modalidades, na parte 
extracurricular o importante é a actividade. Criamos actividades para os alunos, mas também 
para os professores. Tentamos sempre “puxar” outros professores para participarem. 
Fazemos sempre um conjunto de actividades que relacionam todos os grupos da escola, mas 
há sempre uma componente de exigência física. Embora sejam essencialmente os alunos a 
praticarem, tentamos sempre que hajam professores envolvidos. 
Temos passeios, este ano tivemos o passeio a Monsanto para toda a comunidade, pais, 
alunos, funcionários e professores. Ao longo do passeio houve sempre explicações para dar 
uma ideia da necessidade da prática da actividade física e dos benefícios para a saúde.  
 
Pergunta (2.7) – A parte formativa é planeada e intencional nessas actividades? 
Resposta – Sim, há sempre essa perspectiva.  
Já fizemos uma semana da aptidão física em que tínhamos bicicletas, balanças, medidores de 
percentagem de massa gorda e outros instrumentos. Estava aberto à toda comunidade escolar. 
Há uma outra actividade que é organizada por uma colega para os professores e funcionários 
da escola. Funciona a hora do almoço. 
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Pergunta (2.7) – Qual é a frequência semanal? 
Resposta – Duas vezes por semana.  
 
Pergunta (2.8) – A organização dos horários da disciplina de Educação Física é “uma condição de 
garantia de qualidade” que pode limitar o desenvolvimento dos alunos, nomeadamente ao nível da 
aptidão física e do seu efeito sobre a saúde. O cenário ideal para a distribuição das aulas de Educação 
Física seria de 4 blocos de 45 minutos, admitindo-se, caso não seja viável, a hipótese alternativa de 3 
sessões semanais. Como é que é feita a distribuição horária da disciplina de Educação Física no horário 
semanal dos alunos? 
Resposta – Essa é uma indicação e esse é o nosso desejo. Talvez não as 4 vezes por semana, 
mas gostaríamos de ter 45+45+90 minutos, no secundário e, 45+45+45 no básico. Isso para 
que o número de oportunidades de prática aumentasse ao longo da semana. 
Isso torna-se um problema em termos de organização de horários ao nível da Escola. Os 
horários da escola são feitos fundamentalmente com base nos blocos de 90 minutos. Todos 
os horários de 45 minutos e que impliquem a Educação Física, obrigam a um deslocamento 
por parte dos alunos e isso cria uma perturbação, porque os horários de 45 seguem uma 
lógica de horários preparados para sala de aula, os alunos não se deslocam, apenas o 
professor é que muda de sala. Colocando a Educação Física nesses horários, isso tem quebras 
de tempo que implicam na redução do tempo útil para a Educação Física e as outras 
disciplinas. 
Tem sido uma “guerra” entre nós e a direcção da Escola para termos essas condições, 
principalmente no 3º ciclo. As condições que temos são impostas pela direcção da Escola. 
Neste momento o que temos são dois blocos de 90 minutos para o secundário e um bloco de 
90 e outro de 45 minutos para o 3º ciclo. 
 
Desporto Escolar 
Pergunta (3) – Quais são os principais objectivos do Desporto Escolar na ESJGF? 
Resposta – Primeiro, o Desporto Escolar é subsidiário da Educação Física. 
Nós assumimos o Desporto Escolar com uma dupla perspectiva. Uma primeira está 
relacionada com a possibilidade de oferecermos aos alunos um espaço onde possam ir mais 
longe numa matéria que gostem, nesse sentido a modalidade escolhida passa a ser assumida 
de forma desportiva. O objectivo é ser melhor, ganhar os jogos, com uma perspectiva sempre 
formativa, há claramente uma perspectiva competitiva. A outra dimensão, que é 
relativamente recente, está relacionada com as matérias em que os alunos têm dificuldades na 
disciplina de Educação Física. O Desporto Escolar serve para que os alunos com mais 
dificuldades, e que queiram ter uma hipótese de desenvolvimento, possam participar para 
melhorar a sua prestação na modalidade. Isso depois irá ter as suas repercussões dentro aula 
de Educação Física. Costumo dizer aos pais a brincar que é a explicação. Este ano tivemos 
muito bons resultados com o Voleibol. 
 
Pergunta (3.1) – Sabendo que os desportos competitivos muitas vezes não promovem uma prática ao 
longo da vida, o Desporto Escolar oferece mais alguma actividade? 
Resposta – Nós tentamos diversificar as actividades, sem alterar o seu conteúdo. Por 
exemplo, nós fazemos o Voleibol numa dimensão aula, Desporto Escolar, torneios internos, 
de praia. A modalidade é sempre a mesma, mas mostramos que há vários contextos. O 
importante é saber jogar Voleibol, mas depois de aprender posso optar pelo contexto que 
mais gosto.  
 
Pergunta (3.2) – Na elaboração do projecto de adesão do Desporto Escolar, quais têm sido os critérios 
para a selecção das actividades? 
Resposta – Tentamos que o máximo número de elementos do grupo tenha Desporto Escolar 
e que a modalidade que ensinam possa ser diferente daquela em que eles são mais fortes. 
Fizemos a distribuição de serviço a dois dias, decidimos que irá haver núcleo de Voleibol, 
porque achamos que é a matéria da Educação Física que, dentro dos jogos desportivos 
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colectivos, é uma área importante e muito difícil para os alunos. Apostamos no Voleibol, 
principalmente para as raparigas, como um suporte para a disciplina de Educação Física. 
Depois sempre quisemos ter qualquer coisa relacionada com as raquetes, por isso temos o 
núcleo do Badminton. Experimentámos o núcleo de dança sem grandes resultados. Depois 
temos dois núcleos que funcionam muito por desejo pessoal das pessoas, um é o Golfe e o 
outro é o Corfebol. 
O Corfebol não tem uma relação directa com o que é feito nas aulas de Educação Física, só 
aparece como matéria de opção no 11º ano, mas tem uma forte fidelização de alunos a 
continuarem na Escola depois de terminarem a escolaridade. O Corfebol tem um clube a 
funcionar que quando os alunos saem da Escola passam para o clube e continuam ligados. O 
clube é feito de ex-alunos da Escola. 
O Desporto Escolar e a Educação Física estão intimamente ligados. O Desporto Escolar entra 
a sério nas discussões da distribuição do serviço para o próximo ano lectivo. Os núcleos 
funcionam apenas com professores do quadro, são os que asseguram a continuidade dos 
projectos. 
 
Pergunta (3.3) – Qual tem sido o critério da organização do horário das várias 
modalidades/actividades desenvolvidas no núcleo do Desporto Escolar? 
Resposta – Esse é o nosso grande problema. Tínhamos normalmente aulas das 8 às 19 horas. 
Dentro desta organização e como tínhamos o pavilhão cheio nesta mancha, só tínhamos 
espaço na hora do almoço. Então criou-se a tradição do Desporto Escolar funcionar à hora do 
almoço, com os problemas inerentes que isso trás.  
Sempre foi uma grande preocupação/problema, como é que conseguimos ter o máximo 
número de alunos a trabalharem? Nunca conseguimos resolver isso satisfatoriamente.  
As aulas passaram a acabar às 17 horas, ou seja, deixaram aqui um espaço no final do dia que 
alguns núcleos tentaram ocupar com essa actividade. Então começamos a funcionar aqui. A 
experiência do Voleibol e do Corfebol este ano funcionou bem, esta foi a hora onde tínhamos 
mais alunos. 
No entanto, os horários para o funcionamento do Desporto Escolar são um problema. 
 
Pergunta (3.4) – A Escola tem os grupos equipas de competição. Caso haja algum aluno de um escalão 
etário que não seja o do escalão inscrito no Desporto Escolar, esse aluno tem a possibilidade de participar 
nos treinos? 
Resposta – Por questões regulamentares o professor responsável pelo grupo/equipa não pode 
inscrever mais alunos, no entanto, isso para nós não pode ser um factor de exclusão de alunos 
interessados. 
Por exemplo, o núcleo de Voleibol era de Iniciadas e Juvenis femininas, mas haviam 20 
rapazes a treinar. 
 
Apoios da Direcção da Escola 
Pergunta (4) – Que apoio específico tem o grupo de Educação Física recebido da direcção da Escola e 
dos outros professores, que demonstrem a valorização da Educação Física e da promoção da saúde e 
estilos de vida activa e saudável? 
Resposta – Muito pouco. Não há apoios declarados nesse sentido. Acho que a Escola tem 
uma opinião boa do grupo de Educação Física, a custa do trabalho que tem vindo a ser feito. 
A gestão da Escola tem algum prazer em ter o grupo de Educação Física que tem, mas isso 
nem sempre se manifesta de uma forma muito positiva para nós. A valorização de um estilo 
de vida activo e saudável passa muito “ao lado” das pessoas, tal como as questões do 
ambiente, educação para a cidadania, educação sexual… A Escola não está objectivamente 
organizada para isso. Apesar disso, há uma coisa boa, a direcção não cria entraves às 
iniciativas do grupo de Educação Física. 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
 

Orientações Educacionais (Filosóficas) 
na Disciplina de Educação Física 

 
 

1. Escola _____________________________________________________________________ 
 
2. Número de anos de Serviço ____________ 
 
3. Sexo _________ 
 
4. Idade _________ 
 
5. Habilitações (Enuncie a área) 
 

Bacharelato em _________________________ Escola ________________________ 

Licenciatura em _________________________ Escola ________________________ 

Mestrado em ___________________________ Escola ________________________ 

Doutoramento em _______________________ Escola ________________________ 

 
6. Categoria Profissional  ________________________________________________________ 
 
7. Anos que lecciona no presente ano lectivo _________________________________________ 
 

8. É praticante de alguma modalidade desportiva?          Sim ❏        Não ❏ 
 
8.1. Se respondeu sim à questão anterior, refira com que enquadramento 
 

Federado ❏               Outro ❏               Qual? ___________________________________ 
 
9. Foi praticante de alguma modalidade desportiva? 
 

Federado ❏               Outro ❏               Qual? ___________________________________ 
 
10. Antes de concluir a licenciatura teve alguma experiência de ensino em Educação Física?                                 

                                               Sim ❏               Não ❏                
 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
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Orientações Educacionais (Filosóficas) na Disciplina de Educação Física 
 
Apresentamos de seguida um conjunto de afirmações que descrevem objectivos que podem ser 
formulados para os alunos na disciplina de Educação Física. Devido a limitações de tempo, recursos, 
equipamentos, horários, etc., somos, por vezes, obrigados a fazer escolhas difíceis sobre os objectivos que 
pensamos serem os mais importantes para os alunos das nossas classes de Educação Física. 
 
Leia, por favor, os itens de cada conjunto e classifique-os ordenadamente utilizando uma escala de 5 
pontos, em que 5 é o mais importante e 1 o menos importante. Embora alguns itens dos vários conjuntos 
possam parecer similares, eles expressam diferentes objectivos que os professores de Educação Física 
crêem ser importantes. 
 
Instruções 
 
Leia cuidadosamente as afirmações de cada conjunto antes de responder. 
Considere a importância que cada afirmação tem para si no momento em que planifica e em que ensina os 
alunos nas aulas de Educação Física. 
Classifique cada uma das afirmações por ordem de importância (de 5 a 1). 
Coloque um “5” no espaço correspondente à afirmação que considera MAIS importante no seu processo 
de planeamento e de ensino, um “4” no espaço correspondente à afirmação que considera a segunda mais 
importante e assim sucessivamente até ao número “1”, que corresponde à afirmação MENOS importante 
quando comparada com as outras. 
 
Muito Importante: 
 
Atribua, por favor, um número diferente a cada afirmação, mesmo quando tal lhe pareça uma 
decisão muito difícil de tomar. O questionário não poderá ser considerado válido se em cada grupo 
houver dois 1 ou três 2, etc. 
 
 
GRUPO I 
 
1. _____ Eu ensino os alunos a experimentar novas actividades para que estes descubram as que mais lhes 
agradam. 
 
2. _____ Eu ensino os alunos a analisar os movimentos, as habilidades motoras e os exercícios de 
condição física, de modo a destacar as componentes críticas da aprendizagem. 
 
3. _____ Eu ensino os alunos a trabalhar em conjunto para resolverem os problemas da classe. 
 
4. _____ Eu planifico de modo a que os alunos pratiquem as habilidades motoras, jogos e actividades de 
fitness. 
 
5. _____ Eu ensino os alunos a assumirem a responsabilidade pelas suas próprias acções. 
 
 
GRUPO II 
 
6. _____Eu planifico de modo a que as aulas promovam a interacção social, o sucesso pessoal e a 
performance dos alunos. 
 
7. _____Eu ensino os alunos a seleccionarem objectivos adequados às suas capacidades pessoais. 
 
8. _____Eu ensino os alunos a aplicarem apropriadamente as habilidades aprendidas em situações de 
exercício e de jogo. 
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9. _____Eu ensino os alunos a reflectirem cuidadosamente sobre as regras, de forma a assegurar que 
todos tenham iguais oportunidades no jogo. 
 
10. _____Eu ensino aos alunos jogos, desportos e exercícios de condição física para poderem participar 
com outros colegas nas actividades. 
 
 
Certifique-se de que usa um número diferente (5-1) para cada item, em cada grupo. 
 
GRUPO III 
 
11. _____Eu exijo que os meus alunos passem o tempo de aula a praticar jogos, habilidades motoras e 
actividades de condição física de acordo com os objectivos diários da aula. 
 
12. _____Eu desafio os alunos a descobrirem coisas novas sobre si próprios. 
 
13. _____Eu ensino aos alunos os conceitos básicos necessários para um bom desempenho nas 
habilidades, jogos e actividades de condição física. 
 
14. _____Nas minhas decisões curriculares, eu atribuo igual importância, tanto ao que os alunos 
aprendem sobre as suas próprias capacidades, como sobre as capacidades dos colegas. 
 
15. _____Eu ensino os alunos a criarem as suas próprias regras, para que sejam justas e seguras para 
todos. 
 
 
GRUPO IV 
 
16. _____Eu planifico de modo a que os alunos se exercitem com a frequência, intensidade e duração 
óptimas para melhorarem a sua condição física. 
 
17. _____Eu organizo as tarefas de modo a que os alunos possam compreender como cada actividade 
contribui para a sua aptidão física ou performance motora. 
 
18. _____Eu encorajo os alunos a experimentarem novas actividades que nunca tenham praticado. 
 
19. _____Eu ensino os alunos a criarem um clima de aula positivo, através do diálogo e não do confronto. 
 
20. _____Eu planifico as aulas de forma a que os alunos possam seleccionar, entre as diferentes 
actividades, aquelas que são mais significativas para eles. 
 
 
Certifique-se de que usa um número diferente (5-1) para cada item, em cada grupo. 
 
GRUPO V 
 
21. _____Eu ensino os alunos a executarem correctamente as habilidades e movimentos fundamentais. 
 
22. _____Eu procuro criar um ambiente de aula, onde os alunos se sintam física e emocionalmente 
seguros. 
 
23. _____Eu chamo a atenção dos alunos para as semelhanças existentes entre uma nova habilidade e 
uma habilidade já aprendida. 
 
24. _____Eu ensino os alunos a tentarem realizar tarefas mais difíceis, para melhor compreenderem as 
suas capacidades. 
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25. _____Eu oriento os alunos no sentido de assumirem responsabilidades dentro da turma. 
 
 
GRUPO VI 
 
26. _____Eu ensino os alunos a utilizarem habilidades aprendidas nas aulas para ajudarem a sua equipa. 
 
27. _____Eu ensino aos alunos os efeitos positivos que o exercício físico produz no organismo. 
 
28. _____Eu insisto com os alunos para que sejam pacientes com os colegas que estão a aprender novas 
habilidades ou estratégias. 
 
29. _____Eu ensino os alunos a usarem diferentes tipos de feed-back para melhorarem o seu movimento, 
habilidade motora e condição física. 
 
30. _____Eu recompenso os alunos que tentam realizar os exercícios, mesmo quando não são bem 
sucedidos. 
 
 
Certifique-se de que usa um número diferente (5-1) para cada item, em cada grupo. 
 
GRUPO VII 
 
31. _____Eu ensino aos alunos habilidades motoras, para que tenham gosto pela prática de jogos e 
desportos. 
 
32. _____Eu ensino os alunos a trabalharem de forma positiva com alunos de outro sexo, raça ou nível de 
habilidade. 
 
33. _____Eu ensino os alunos a resolverem problemas, através da modificação dos movimentos e 
habilidades, de acordo com as exigências de uma dada situação. 
 
34. _____Eu ensino os alunos a seleccionarem a melhor opção ou estratégia, de modo a conciliarem as 
suas necessidades com as da equipa. 
 
35. _____Eu incluo, nas minhas aulas, actividades que representem os interesses e capacidades  
específicas dos alunos. 
 
 
GRUPO VIII 
 
36. _____Eu ensino os alunos a terem uma perspectiva de futuro e a aprenderem actividades que 
melhorem as suas vidas após saírem da escola. 
 
37. _____Eu planifico unidades de ensino que levem os alunos a acrescentarem novas habilidades e 
conhecimentos ao que já aprenderam em unidades anteriores. 
 
38. _____Eu ensino os alunos a trabalharem em conjunto, de modo a fazerem da aula um espaço mais 
agradável para estar. 
 
39. _____Eu encorajo os alunos a gostarem de aprender habilidades, jogos e actividades de condição 
física. 
 
40. _____Eu incentivo os alunos a fazerem o melhor que forem capazes. 
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Certifique-se de que usa um número diferente (5-1) para cada item, em cada grupo. 
 
GRUPO IX 
 
41. _____Eu ensino os alunos a serem positivos e tolerantes no seu relacionamento com os colegas. 
 
42. _____Eu ensino aos alunos que o aumento gradual da dificuldade da tarefa conduzirá a melhorias no 
desempenho motor. 
 
43. _____Eu ensino aos alunos a forma mais eficaz de executarem os movimentos específicos e as 
habilidades motoras. 
 
44. _____Eu ensino os alunos a tomarem decisões sobre as actividades que gostariam de aprender para o 
seu futuro. 
 
45. _____Eu ensino os alunos a trabalharem de forma independente para realizarem movimentos, 
habilidades e exercícios de condição física. 
 
 
GRUPO X 
 
46. _____Eu ensino os alunos a tomarem consciência das diferenças de capacidades na aula e a ajudarem 
os colegas que necessitem de apoio. 
 
47. _____Eu ensino aos alunos actividades desafiantes que possam incentivar a participação ao longo da 
vida. 
 
48. _____Eu ensino os alunos a tornarem-se competentes tecnicamente e a adquirirem uma boa condição 
física. 
 
49. _____Eu incentivo os alunos a participarem em várias actividades, para que tenham um melhor 
conhecimento de si próprio. 
 
50. _____Eu ensino aos alunos os processos relacionados com a aprendizagem de novas habilidades. 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  

 

SSYYSSTTEEMM  FFOORR  OOBBSSEERRVVIINNGG  FFIITTNNEESSSS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  TTIIMMEE  ––  SSOOFFIITT  
 

Observador: ___________________________________ Data: ______/______/_______ T. Horário: ____________________
Escola: ___________________________________ Local: ____________________ T. Útil ____________________
Professor: ___________________________________ Inicio: _________ :  _________ Ano: ____________________
Categoria: ___________________________________ Final: _________ :  _________ Alunos: ____________________
Sexo: ___________________________________ Duração: _________ :  _________ Matéria: ____________________

 
 

Contexto da Aula 
 Aluno Intervalo 

Actividade do 
Aluno 

CG Informação Actividade Motora 

Comportamento do 
Professor 

Obs.

1 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
2 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  1 
3 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
4 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
5 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  2 
6 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
7 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
8 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  3 
9 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
10 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
11 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

1 
M❏F❏ 

4 
12 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

13 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
14 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  5 
15 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
16 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
17 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  6 
18 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
19 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
20 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  7 
21 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
22 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
23 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

2 
M❏F❏ 

8 
24 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

25 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
26 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  9 
27 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
28 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
29 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  10 
30 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
31 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
32 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  11 
33 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
34 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
35 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

3 
M❏F❏ 

12 
36 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

37 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
38 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  13 
39 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
40 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
41 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  14 
42 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
43 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
44 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  15 
45 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
46 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  
47 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

4 
M❏F❏ 

16 
48 1 2 3 4 5 M P K F S G O P D I M O T  

Soma                    

… 
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AANNEEXXOO  1111  ––  FFIICCHHAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPLLAANNOO  DDAA  AAUULLAA  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  
 

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  OO  PPLLAANNOO  DDEE  AAUULLAA  
 

Professor: _________________________________________________________ 
 
Data: 

 
_______-_______-_______ 

 
Aula nº: 

 
_________________________________________________________ 

 
Ano/Turma: 

 
_________________________________________________________ 

Tempo 
Horário: 

 
_________________________________________________________ 

 
Duração: 

 
_________________________________________________________ 

 
Matéria(s): 

 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
Conteúdo(s): 

 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
Objectivo(s): ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Observações: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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AANNEEXXOO  1122  ––  FFIICCHHAA  PPAARRAA  OO  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDOOSS  DDAADDOOSS  DDEE  RREEGGIISSTTOO  

DDOO  SSOOFFIITT  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  
FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  MMOOTTRRIICCIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA  

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAA  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
 
 

SSYYSSTTEEMM  FFOORR  OOBBSSEERRVVIINNGG  FFIITTNNEESSSS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  TTIIMMEE  ––  SSOOFFIITT  
 
 
 

TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDOOSS  DDAADDOOSS  
 
 
 
Observador: ___________________________________ Data: ______/______/_______ T. Horário: ____________________
Escola: ___________________________________ Local: ____________________ T. Útil ____________________
Professor: ___________________________________ Inicio: _________ :  _________ Ano: ____________________
Categoria: ___________________________________ Final: _________ :  _________ Alunos: ____________________
Sexo: ___________________________________ Duração: _________ :  _________ Matéria: ____________________

 
 
 
 

Folha Categorias 
1 2 3 4 5 6 

Total 

Comportamento do Aluno        

1 – Deitado        

2 – Sentado        

3 – De Pé        

4 – Andar        

5 – Muito Activo        

Contexto da Aula        

M – Organização        

P – Aptidão Física        

K – Informação Geral        

F – Aptidão Física        

S – Exercícios        

G – Jogos        

O – Outros        

Comportamento do Professor        

P – Promoção da Aptidão Física        

D – Demonstração de Act. de Aptidão Física        

I – Informação Geral        

M – Organização        

O – Observar        

T – Outras Tarefas        

 
 
Observações:  
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AANNEEXXOO  1133  ––  EEXXEEMMPPLLAARR  DDEE  UUMMAA  RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  GGRRÁÁFFIICCAA  DDOO  

RREEGGIISSTTOO  DDAA  FFCC  AAOO  LLOONNGGOO  DDAA  AAUULLAA  
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AANNEEXXOO  1144  ––  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA  DDEESSCCRRIITTIIVVAA  DDAASS  RREESSPPOOSSTTAASS  DDOO  

QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  AAPPLLIICCAADDOO  AAOOSS  AALLUUNNOOSS  
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Anexo 14 – Estatística descritiva dos questionários aplicados aos alunos 
 
 
STATISTIQUES USUELLES DES VARIABLES 
TRIS A PLAT DES VARIABLES NOMINALES 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 . Escola 
BF06 - XXXXX                   827  100.00  100.00    ************************* 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   2 . Ano de Escolaridade 
7A00 - 7ºano                   108   13.06   13.09    ******* 
8A00 - 8ºano                   165   19.95   20.00    ********** 
9A00 - 9ºano                    73    8.83    8.85    ***** 
10A0 - 10ºano                  175   21.16   21.21    ********** 
11A0 - 11ºano                  125   15.11   15.15    ******* 
12A0 - 12ºano                  179   21.64   21.70    ********** 
       ENSEMBLE                825   99.76  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   3 . Há quantos anos frequenta a Escola 
LO01 - 1 ano                   254   30.71   30.86    *************** 
LO02 - 2 anos                  233   28.17   28.31    ************** 
AA03 - 3 anos                  172   20.80   20.90    ********** 
AA04 - 4 anos                   60    7.26    7.29    **** 
AA05 - 5 anos                   44    5.32    5.35    *** 
AA06 - 6 anos                   56    6.77    6.80    **** 
AA07 - 7 anos                    4    0.48    0.49    * 
AA08 - 8 anos                    0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   4 . Frequenta a Escola a 3 anos ou mais 
AD01 - Sim                     337   40.75   40.95    ******************* 
AD02 - Não                     486   58.77   59.05    **************************** 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   5 . Ouvir música 
MI01 - Muito Importante        335   40.51   40.75    ******************* 
I002 - Importante              366   44.26   44.53    ********************* 
PI03 - Pouco Importante        108   13.06   13.14    ******* 
SI04 - Sem Importância          13    1.57    1.58    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   6 . TL - Tocar um instrumento ou cantar 
MI01 - Muito Importante         64    7.74    7.86    **** 
I002 - Importante              240   29.02   29.48    ************** 
PI03 - Pouco Importante        350   42.32   43.00    ******************** 
SI04 - Sem Importância         160   19.35   19.66    ********** 
       ENSEMBLE                814   98.43  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   7 . TL - Ver TV 
MI01 - Muito Importante        125   15.11   15.26    ******** 
I002 - Importante              408   49.33   49.82    *********************** 
PI03 - Pouco Importante        267   32.29   32.60    *************** 
SI04 - Sem Importância          19    2.30    2.32    ** 
       ENSEMBLE                819   99.03  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   8 . TL - Trabalhar para ganhar algum dinheiro 
MI01 - Muito Importante        318   38.45   39.45    ******************* 
I002 - Importante              326   39.42   40.45    ******************* 
PI03 - Pouco Importante        111   13.42   13.77    ******* 
SI04 - Sem Importância          51    6.17    6.33    *** 
       ENSEMBLE                806   97.46  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   9 . TL - Falar com Amigos 
MI01 - Muito Importante        662   80.05   80.73    ************************************** 
I002 - Importante              147   17.78   17.93    ********* 
PI03 - Pouco Importante          9    1.09    1.10    * 
SI04 - Sem Importância           2    0.24    0.24    * 
       ENSEMBLE                820   99.15  100.00 
----------------------------------------------------------------------------------------  10 . TL 
- Passar tempo com o companheiro 
MI01 - Muito Importante        428   51.75   52.84    ************************* 
I002 - Importante              332   40.15   40.99    ******************* 
PI03 - Pouco Importante         35    4.23    4.32    ** 
SI04 - Sem Importância          15    1.81    1.85    * 
       ENSEMBLE                810   97.94  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  11 . TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo 
MI01 - Muito Importante         71    8.59    8.67    **** 
I002 - Importante              252   30.47   30.77    *************** 
PI03 - Pouco Importante        421   50.91   51.40    ************************ 
SI04 - Sem Importância          75    9.07    9.16    ***** 
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       ENSEMBLE                819   99.03  100.00 
----------------------------------------------------------------------------------------  12 . TL 
- Ler 
MI01 - Muito Importante        286   34.58   34.88    ***************** 
I002 - Importante              384   46.43   46.83    ********************** 
PI03 - Pouco Importante        118   14.27   14.39    ******* 
SI04 - Sem Importância          32    3.87    3.90    ** 
       ENSEMBLE                820   99.15  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  13 . TL - Praticar desporto dirigido por um treinador 
MI01 - Muito Importante        392   47.40   48.22    *********************** 
I002 - Importante              347   41.96   42.68    ******************** 
PI03 - Pouco Importante         61    7.38    7.50    **** 
SI04 - Sem Importância          13    1.57    1.60    * 
       ENSEMBLE                813   98.31  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  14 . TL - Assistir a acontecimentos desportivos 
MI01 - Muito Importante        111   13.42   13.65    ******* 
I002 - Importante              374   45.22   46.00    ********************** 
PI03 - Pouco Importante        279   33.74   34.32    **************** 
SI04 - Sem Importância          49    5.93    6.03    *** 
       ENSEMBLE                813   98.31  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  15 . TL - Fazer os trabalhos de casa 
MI01 - Muito Importante        418   50.54   50.98    ************************ 
I002 - Importante              354   42.81   43.17    ******************** 
PI03 - Pouco Importante         37    4.47    4.51    *** 
SI04 - Sem Importância          11    1.33    1.34    * 
       ENSEMBLE                820   99.15  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  16 . TL - Ir dançar à noite 
MI01 - Muito Importante        106   12.82   13.07    ******* 
I002 - Importante              298   36.03   36.74    ***************** 
PI03 - Pouco Importante        297   35.91   36.62    ***************** 
SI04 - Sem Importância         110   13.30   13.56    ******* 
       ENSEMBLE                811   98.07  100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  17 . TL - Participar em actividades de arte e expressão 
MI01 - Muito Importante         71    8.59    8.78    ***** 
I002 - Importante              257   31.08   31.77    *************** 
PI03 - Pouco Importante        349   42.20   43.14    ******************** 
SI04 - Sem Importância         132   15.96   16.32    ******** 
       ENSEMBLE                809   97.82  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  18 . TL - Ficar sozinho 
MI01 - Muito Importante        317   38.33   38.80    ****************** 
I002 - Importante              383   46.31   46.88    ********************** 
PI03 - Pouco Importante        102   12.33   12.48    ****** 
SI04 - Sem Importância          15    1.81    1.84    * 
       ENSEMBLE                817   98.79  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  19 . TL - Passear ou ver montras 
MI01 - Muito Importante         62    7.50    7.56    **** 
I002 - Importante              266   32.16   32.44    *************** 
PI03 - Pouco Importante        366   44.26   44.63    ********************* 
SI04 - Sem Importância         126   15.24   15.37    ******** 
       ENSEMBLE                820   99.15  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  20 . TL - Ir ao cinema ou ao teatro 
MI01 - Muito Importante        234   28.30   28.57    ************** 
I002 - Importante              475   57.44   58.00    *************************** 
PI03 - Pouco Importante        108   13.06   13.19    ******* 
SI04 - Sem Importância           2    0.24    0.24    * 
       ENSEMBLE                819   99.03  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  21 . TL - Realizar trabalho benévolo 
MI01 - Muito Importante        193   23.34   23.92    ************ 
I002 - Importante              450   54.41   55.76    ************************** 
PI03 - Pouco Importante        140   16.93   17.35    ******** 
SI04 - Sem Importância          24    2.90    2.97    ** 
       ENSEMBLE                807   97.58  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  22 . TL - Ajudar na lida da casa 
MI01 - Muito Importante        161   19.47   19.66    ********** 
I002 - Importante              490   59.25   59.83    **************************** 
PI03 - Pouco Importante        133   16.08   16.24    ******** 
SI04 - Sem Importância          35    4.23    4.27    ** 
       ENSEMBLE                819   99.03  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  23 . TL - Participar em actividades de clubes ou associações 
MI01 - Muito Importante         86   10.40   10.58    ***** 
I002 - Importante              394   47.64   48.46    *********************** 
PI03 - Pouco Importante        284   34.34   34.93    ***************** 
SI04 - Sem Importância          49    5.93    6.03    *** 
       ENSEMBLE                813   98.31  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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  24 . TL - Visitar pessoas conhecidas 
MI01 - Muito Importante        191   23.10   23.32    *********** 
I002 - Importante              503   60.82   61.42    ***************************** 
PI03 - Pouco Importante        112   13.54   13.68    ******* 
SI04 - Sem Importância          13    1.57    1.59    * 
       ENSEMBLE                819   99.03  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  25 . TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador 
MI01 - Muito Importante        175   21.16   21.50    ********** 
I002 - Importante              440   53.20   54.05    ************************* 
PI03 - Pouco Importante        170   20.56   20.88    ********** 
SI04 - Sem Importância          29    3.51    3.56    ** 
       ENSEMBLE                814   98.43  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  26 . TL - Ouvir música 
NF01 - Não faço                 32    3.87    3.96    ** 
FA02 - Faço                    776   93.83   96.04    ********************************* 
       ENSEMBLE                808   97.70  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  27 . TL - Tocar um instrumento ou cantar 
NF01 - Não faço                528   63.85   65.67    ******************************* 
FA02 - Faço                    276   33.37   34.33    **************** 
       ENSEMBLE                804   97.22  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  28 . TL - Ver TV 
NF01 - Não faço                 24    2.90    3.00    ** 
FA02 - Faço                    776   93.83   97.00    ********************************* 
       ENSEMBLE                800   96.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  29 . TL - Trabalhar para ganhar algum dinheiro 
NF01 - Não faço                690   83.43   85.82    *************************** 
FA02 - Faço                    114   13.78   14.18    ******* 
       ENSEMBLE                804   97.22  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 . TL - Falar com amigos 
NF01 - Não faço                 20    2.42    2.50    ** 
FA02 - Faço             780   94.32   97.50    ******************************** 
       ENSEMBLE                800   96.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  31 . TL - Passar tempo com o companheiro 
NF01 - Não faço                440   53.20   54.86    ************************** 
FA02 - Faço                    362   43.77   45.14    ********************* 
       ENSEMBLE                802   96.98  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  32 . TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo 
NF01 - Não faço                219   26.48   27.38    ************* 
FA02 - Faço                    581   70.25   72.62    ********************************** 
       ENSEMBLE                800   96.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  33 . TL - Ler 
NF01 - Não faço                138   16.69   17.25    ******** 
FA02 - Faço                    662   80.05   82.75    ******************************* 
       ENSEMBLE                800   96.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  34 . TL - Praticar desporto dirigido por um treinador 
NF01 - Não faço                332   40.15   41.45    ******************** 
FA02 - Faço                    469   56.71   58.55    *************************** 
       ENSEMBLE                801   96.86  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  35 . TL - Assistir a acontecimentos desportivos 
NF01 - Não faço                274   33.13   34.25    **************** 
FA02 - Faço                    526   63.60   65.75    ******************************* 
       ENSEMBLE                800   96.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  36 . TL - Fazer os trabalhos de casa 
NF01 - Não faço                 54    6.53    6.76    **** 
FA02 - Faço                    745   90.08   93.24    *************************** 
       ENSEMBLE                799   96.61  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  37 . TL - Ir dançar à noite 
NF01 - Não faço                397   48.00   49.50    *********************** 
FA02 - Faço                    405   48.97   50.50    ************************ 
       ENSEMBLE                802   96.98  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  38 . TL - Participar em actividades de arte e expressão 
NF01 - Não faço                661   79.93   82.42    **************************** 
FA02 - Faço                    141   17.05   17.58    ********* 
       ENSEMBLE                802   96.98  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  39 . TL - Ficar sozinho 
NF01 - Não faço                 84   10.16   10.45    ***** 
FA02 - Faço                    720   87.06   89.55    ****************************************** 
       ENSEMBLE                804   97.22  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  40 . TL - Passear ou ver montras 
NF01 - Não faço                238   28.78   29.71    ************** 
FA02 - Faço                    563   68.08   70.29    ********************************* 
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       ENSEMBLE                801   96.86  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  41 . TL - Ir ao cinema ou ao teatro 
NF01 - Não faço                 56    6.77    6.97    **** 
FA02 - Faço                    748   90.45   93.03    ********************************** 
       ENSEMBLE                804   97.22  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  42 . TL - Realizar trabalho benévolo 
NF01 - Não faço                636   76.90   79.50    ************************** 
FA02 - Faço                    164   19.83   20.50    ********** 
       ENSEMBLE                800   96.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  43 . TL - Ajudar na lida da casa 
NF01 - Não faço                173   20.92   21.68    ********** 
FA02 - Faço                    625   75.57   78.32    ************************************* 
       ENSEMBLE                798   96.49  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  44 . TL - Participar em actividades de clubes ou associações 
NF01 - Não faço                630   76.18   78.75    *********************** 
FA02 - Faço                    170   20.56   21.25    ********** 
       ENSEMBLE                800   96.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  45 . TL - Visitar pessoas conhecidas 
NF01 - Não faço                110   13.30   13.68    ******* 
FA02 - Faço                    694   83.92   86.32    ***************************** 
       ENSEMBLE                804   97.22  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  46 . TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador 
NF01 - Não faço                384   46.43   47.64    ********************** 
FA02 - Faço                    422   51.03   52.36    ************************* 
       ENSEMBLE                806   97.46  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  47 . Como percorre o trajecto de casa para a escola 
AP01 - A pé                    179   21.64   21.80    *********** 
B002 - Bicicleta                 0    0.00    0.00    * 
TP03 - Transportes Públicos    291   35.19   35.44    ***************** 
A204 - Carro                   351   42.44   42.75    ******************** 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  48 . Como percorre o trajecto de escola para casa 
AP01 - A pé                    291   35.19   35.27    ***************** 
B002 - Bicicleta                 0    0.00    0.00    * 
TP03 - Transportes Públicos    413   49.94   50.06    ************************ 
A204 - Carro                   121   14.63   14.67    ******* 
       ENSEMBLE                825   99.76  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  49 . Duração trajecto de casa para escola 
MI01 - Menos de 5 minutos       86   10.40   10.45    ***** 
MI02 - Entre 5 e 10 minutos    316   38.21   38.40    ****************** 
MI03 - Entre 10 e 15 min       210   25.39   25.52    ************ 
MI04 - Entre 15 e 20 min       105   12.70   12.76    ****** 
MI05 - Entre 20 e 25 min        57    6.89    6.93    **** 
MI06 - Entre 25 e 30 min        28    3.39    3.40    ** 
MI07 - Mais de 30 minutos       21    2.54    2.55    ** 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  50 . Duração trajecto de escola para casa 
MI01 - Menos de 5 minutos       49    5.93    5.96    *** 
MI02 - Entre 5 e 10 minutos    186   22.49   22.63    *********** 
MI03 - Entre 10 e 15 min       193   23.34   23.48    *********** 
MI04 - Entre 15 e 20 min       181   21.89   22.02    *********** 
MI05 - Entre 20 e 25 min       102   12.33   12.41    ****** 
MI06 - Entre 25 e 30 min        57    6.89    6.93    **** 
MI07 - Mais de 30 minutos       54    6.53    6.57    **** 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
----------------------------------------------------------------------------------------  51 . 
Horas que normalmente vai para a cama 
HO01 - Antes das 21h             0    0.00    0.00    * 
HO02 - 21 horas                 20    2.42    2.42    ** 
HO03 - 22 horas                196   23.70   23.70    *********** 
HO04 - 23 horas                355   42.93   42.93    ******************** 
HO05 - Meia-Noite              196   23.70   23.70    *********** 
HO06 - 1 hora da Manhã          39    4.72    4.72    *** 
A407 - Depois da 1 hora         21    2.54    2.54    ** 
       ENSEMBLE                827  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  52 . Horas que normalmente acorda 
LE01 - 6 horas                  61    7.38    7.38    **** 
LE02 - 7 horas                 704   85.13   85.23    ********************* 
LE03 - 8 horas                  50    6.05    6.05    *** 
LE04 - 9 horas                   3    0.36    0.36    * 
LE05 - 10 horas                  2    0.24    0.24    * 
LE06 - 11 horas                  3    0.36    0.36    * 
A407 - Depois das 11 horas       3    0.36    0.36    * 
       ENSEMBLE                826   99.88  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  53 . Onde tomas o pequeno-almoço 
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CA01 - Em casa                 727   87.91   88.34    **************************** 
RE02 - No refeitório da Esc      4    0.48    0.49    * 
BA03 - No bar da Escola         24    2.90    2.92    ** 
EC04 - Na Esc, traz de casa      8    0.97    0.97    * 
CR05 - Num café/restaurante     15    1.81    1.82    * 
NT06 - Não tomo                 45    5.44    5.47    *** 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  54 . Onde tomas normalmente o almoço 
CA01 - Em casa                 545   65.90   66.06    ******************************* 
RE02 - No refeitório da Esc     27    3.26    3.27    ** 
BA03 - No bar da Escola         92   11.12   11.15    ****** 
EC04 - Na Esc, traz de casa     21    2.54    2.55    ** 
CR05 - Num café/restaurante    137   16.57   16.61    ******** 
NT06 - Não tomo                  3    0.36    0.36    * 
       ENSEMBLE                825   99.76  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  55 . Onde tomas normalmente o jantar 
CA01 - Em casa                 816   98.67   99.03    ************************** 
RE02 - No refeitório da Esc      1    0.12    0.12    * 
BA03 - No bar da Escola          0    0.00    0.00    * 
EC04 - Na Esc, traz de casa      0    0.00    0.00    * 
CR05 - Num café/restaurante      3    0.36    0.36    * 
NT06 - Não tomo                  4    0.48    0.49    * 
       ENSEMBLE                824   99.64  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  56 . Regularidade com que consomes café 
MA01 - Mais de 1 vez dia        46    5.56    5.62    *** 
MA02 - 1 vez dia                86   10.40   10.51    ***** 
M303 - 1 ou algumas semana     153   18.50   18.70    ********* 
MA04 - Raramente/nunca         533   64.45   65.16    ****************************** 
       ENSEMBLE                818   98.91  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  57 . Regularidade com que consomes cerveja 
MA01 - Mais de 1 vez dia         3    0.36    0.37    * 
MA02 - 1 vez dia                12    1.45    1.48    * 
M303 - 1 ou algumas semana      99   11.97   12.19    ****** 
MA04 - Raramente/nunca         698   84.40   85.96    ************************* 
       ENSEMBLE                812   98.19  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  58 . Regularidade com que consomes refrigerantes 
MA01 - Mais de 1 vez dia       114   13.78   13.85    ******* 
MA02 - 1 vez dia               158   19.11   19.20    ********* 
M303 - 1 ou algumas semana     394   47.64   47.87    *********************** 
MA04 - Raramente/nunca         157   18.98   19.08    ********* 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  59 . Regularidade com que consomes sumos de fruta 
MA01 - Mais de 1 vez dia       102   12.33   12.42    ****** 
MA02 - 1 vez dia               209   25.27   25.46    ************ 
M303 - 1 ou algumas semana     420   50.79   51.16    ************************ 
MA04 - Raramente/nunca          90   10.88   10.96    ****** 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  60 . Regularidade com que consomes leite 
MA01 - Mais de 1 vez dia       436   52.72   53.37    ************************* 
MA02 - 1 vez dia               253   30.59   30.97    *************** 
M303 - 1 ou algumas semana      75    9.07    9.18    ***** 
MA04 - Raramente/nunca          53    6.41    6.49    *** 
       ENSEMBLE                817   98.79  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  61 . Regularidade com que consomes doces 
MA01 - Mais de 1 vez dia       131   15.84   15.90    ******** 
MA02 - 1 vez dia               201   24.30   24.39    ************ 
M303 - 1 ou algumas semana     409   49.46   49.64    *********************** 
MA04 - Raramente/nunca          83   10.04   10.07    ***** 
       ENSEMBLE                824   99.64  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  62 . Regularidade com que consomes bolos 
MA01 - Mais de 1 vez dia        42    5.08    5.10    *** 
MA02 - 1 vez dia               142   17.17   17.25    ******** 
M303 - 1 ou algumas semana     462   55.86   56.14    ************************** 
MA04 - Raramente/nunca         177   21.40   21.51    ********** 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  63 . Regularidade com que consomes hamb, salsichas 
MA01 - Mais de 1 vez dia         6    0.73    0.73    * 
MA02 - 1 vez dia                35    4.23    4.26    ** 
M303 - 1 ou algumas semana     510   61.67   62.04    ***************************** 
MA04 - Raramente/nunca         271   32.77   32.97    **************** 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  64 . Regularidade com que consomes batatas fritas 
MA01 - Mais de 1 vez dia        12    1.45    1.46    * 
MA02 - 1 vez dia                72    8.71    8.74    ***** 
M303 - 1 ou algumas semana     542   65.54   65.78    ******************************* 
MA04 - Raramente/nunca         198   23.94   24.03    ************ 



Anexo 14 – Estatística descritiva das respostas do questionário aplicado aos alunos 

 71

       ENSEMBLE                824   99.64  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  65 . Regularidade com que consomes carne 
MA01 - Mais de 1 vez dia       173   20.92   21.02    ********** 
MA02 - 1 vez dia               437   52.84   53.10    ************************* 
M303 - 1 ou algumas semana     201   24.30   24.42    ************ 
MA04 - Raramente/nunca          12    1.45    1.46    * 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  66 . Regularidade com que consomes peixe 
MA01 - Mais de 1 vez dia        58    7.01    7.06    **** 
MA02 - 1 vez dia               351   42.44   42.75    ******************** 
M303 - 1 ou algumas semana     383   46.31   46.65    ********************** 
MA04 - Raramente/nunca          29    3.51    3.53    ** 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  67 . Regularidade com que consomes fruta 
MA01 - Mais de 1 vez dia       356   43.05   43.36    ******************** 
MA02 - 1 vez dia               296   35.79   36.05    ***************** 
M303 - 1 ou algumas semana     144   17.41   17.54    ********* 
MA04 - Raramente/nunca          25    3.02    3.05    ** 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  68 . Regularidade com que consomes pão 
MA01 - Mais de 1 vez dia       297   35.91   36.13    ***************** 
MA02 - 1 vez dia               320   38.69   38.93    ****************** 
M303 - 1 ou algumas semana     168   20.31   20.44    ********** 
MA04 - Raramente/nunca          37    4.47    4.50    *** 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  69 . Regularidade com que consome vegetais 
MA01 - Mais de 1 vez dia       214   25.88   25.97    ************ 
MA02 - 1 vez dia               274   33.13   33.25    **************** 
M303 - 1 ou algumas semana     261   31.56   31.67    *************** 
MA04 - Raramente/nunca          75    9.07    9.10    ***** 
       ENSEMBLE                824   99.64  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  70 . Prática de AF informal 
NU01 - Nunca                   153   18.50   18.73    ********* 
NU02 - Menos de 1 semana       120   14.51   14.69    ******* 
NU03 - 1 vez por semana        193   23.34   23.62    *********** 
NU04 - 2 a 3 vezes p semana    221   26.72   27.05    ************* 
NU05 - 4 a 6 vezes p semana     62    7.50    7.59    **** 
A706 - Todos os dias            68    8.22    8.32    **** 
       ENSEMBLE                817   98.79  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  71 . AF que pratica - informal 
AB01 - Andar de Bicicleta      108   13.06   17.70    ********* 
AB02 - Andar Patins/skate       19    2.30    3.11    ** 
AB03 - Correr                   42    5.08    6.89    **** 
AB04 - Basquetebol              22    2.66    3.61    ** 
AB05 - Futebol                 159   19.23   26.07    ************ 
AB06 - Voleibol no jardim        9    1.09    1.48    * 
AB07 - Ténis de Mesa             4    0.48    0.66    * 
AB08 - Natação                  20    2.42    3.28    ** 
AB09 - Passear                 153   18.50   25.08    ************ 
AB10 - Surf/ Bodyboard          13    1.57    2.13    * 
A711 - Outras Actividades       61    7.38   10.00    ***** 
       ENSEMBLE                610   73.76  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  72 . Prática de AF formal 
NU01 - Nunca                   428   51.75   52.52    ************************* 
NU02 - Menos de 1 semana        11    1.33    1.35    * 
NU03 - 1 vez por semana         68    8.22    8.34    **** 
NU04 - 2 a 3 vezes p semana    215   26.00   26.38    ************* 
NU05 - 4 a 6 vezes p semana     67    8.10    8.22    **** 
A706 - Todos os dias            26    3.14    3.19    ** 
       ENSEMBLE                815   98.55  100.00 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  73 . AF que pratica - formal 
AT01 - Actividades Gímnicas      1    0.12    0.26    * 
AT02 - Andebol                  11    1.33    2.86    ** 
AT03 - Atletismo                 2    0.24    0.52    * 
AT04 - Badminton                0    0.00    0.00    * 
AT05 - Basquetebol              17    2.06    4.43    *** 
AT06 - Corfebol                  4    0.48    1.04    * 
AT07 - Dança                    27    3.26    7.03    **** 
AT08 - Desportos de Combate     27    3.26    7.03    **** 
AT09 - Futebol                  47    5.68   12.24    ****** 
AT10 - Futsal                    5    0.60    1.30    * 
AT11 - Ginástica                14    1.69    3.65    ** 
AT12 - Natação                 108   13.06   28.12    ************* 
AT13 - Ténis                    34    4.11    8.85    ***** 
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AT14 - Ténis de Mesa             3    0.36    0.78    * 
AT15 - Voleibol                 12    1.45    3.12    ** 
AT16 - Outra Actividade         72    8.71   18.75    ********* 
       ENSEMBLE                384   46.43  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  74 . Participação no Desporto Escolar 
SI01 - Sim                     144   17.41   17.63    ********* 
NA02 - Não                     673   81.38   82.37    ************************** 
       ENSEMBLE                817   98.79  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  75 . Actividade que pratica no Desporto Escolar 
AO01 - Badminton               28    3.39   19.58    ********** 
AO02 - Corfebol                 23    2.78   16.08    ******** 
AO03 - Futsal                   17    2.06   11.89    ****** 
AO04 - Golfe                     6    0.73    4.20    ** 
AO05 - Dança                     4    0.48    2.80    ** 
AO06 - Voleibol                 63    7.62   44.06    ********************* 
AO07 - Basquetebol               2    0.24    1.40    * 
AO08 - Ténis de Mesa             0    0.00    0.00    * 
AO09 - Atletismo                 0    0.00    0.00    * 
AO10 - Andebol                   0    0.00    0.00    * 
AO11 - Actividades Gímnicas      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                143   17.29  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  76 . Número de treinos semanais do DE 
MO01 - Menos de 1 semana        16    1.93   11.59    ****** 
MO02 - 1 vez por semana         61    7.38   44.20    ********************* 
MO03 - 2 vezes por semana       45    5.44   32.61    **************** 
MO04 - 3 vezes por semana       11    1.33    7.97    **** 
MO05 - 4 vezes por semana        5    0.60    3.62    ** 
MO06 - 5 por semana              0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                138   16.69  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  77 . Idade com que começou actividade actual 
ID01 - 1 ano                     0    0.00    0.00    * 
ID02 - 2 anos                    0    0.00    0.00    * 
ID03 - 3 anos                    1    0.12    0.49    * 
ID04 - 4 anos                    3    0.36    1.46    * 
ID05 - 5 anos                   10    1.21    4.85    *** 
ID06 - 6 anos                    9    1.09    4.37    *** 
ID07 - 7 anos                   15    1.81    7.28    **** 
ID08 - 8 anos                   13    1.57    6.31    *** 
ID09 - 9 anos                   18    2.18    8.74    ***** 
ID10 - 10 anos                  26    3.14   12.62    ****** 
ID11 - 11 anos                  21    2.54   10.19    ***** 
ID12 - 12 anos                  31    3.75   15.05    ******* 
ID13 - 13 anos                  14    1.69    6.80    **** 
ID14 - 14 anos                  24    2.90   11.65    ****** 
ID15 - 15 anos                   9    1.09    4.37    *** 
ID16 - 16 anos                   6    0.73    2.91    ** 
ID17 - 17 anos                   6    0.73    2.91    ** 
ID18 - 18 anos                   0    0.00    0.00    * 
ID19 - 19 anos                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                206   24.91  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  78 . Idade com que começou act. no passado 
ID01 - 1 ano                     0    0.00    0.00    * 
ID02 - 2 anos                    5    0.60    1.09    * 
ID03 - 3 anos                   19    2.30    4.14    ** 
ID04 - 4 anos                   22    2.66    4.79    *** 
ID05 - 5 anos                   51    6.17   11.11    ****** 
ID06 - 6 anos                   86   10.40   18.74    ********* 
ID07 - 7 anos                   62    7.50   13.51    ******* 
ID08 - 8 anos                   37    4.47    8.06    **** 
ID09 - 9 anos                   39    4.72    8.50    **** 
ID10 - 10 anos                  54    6.53   11.76    ****** 
ID11 - 11 anos                  18    2.18    3.92    ** 
ID12 - 12 anos                  34    4.11    7.41    **** 
ID13 - 13 anos                  20    2.42    4.36    *** 
ID14 - 14 anos                   6    0.73    1.31    * 
ID15 - 15 anos                   3    0.36    0.65    * 
ID16 - 16 anos                   1    0.12    0.22    * 
ID17 - 17 anos                   1    0.12    0.22    * 
ID18 - 18 anos                   0    0.00    0.00    * 
ID19 - 19 anos                   1    0.12    0.22    * 
       ENSEMBLE                459   55.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  79 . Idade com que terminou act. fisicas no passado 
ID01 - 1 ano                     0    0.00    0.00    * 
ID02 - 2 anos                    0    0.00    0.00    * 
ID03 - 3 anos                    1    0.12    0.22    * 
ID04 - 4 anos                    1    0.12    0.22    * 
ID05 - 5 anos                    1    0.12    0.22    * 
ID06 - 6 anos                    3    0.36    0.67    * 
ID07 - 7 anos                    8    0.97    1.79    * 
ID08 - 8 anos                   14    1.69    3.12    ** 
ID09 - 9 anos                   18    2.18    4.02    ** 
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ID10 - 10 anos                  54    6.53   12.05    ****** 
ID11 - 11 anos                  44    5.32    9.82    ***** 
ID12 - 12 anos                  67    8.10   14.96    ******* 
ID13 - 13 anos                  78    9.43   17.41    ********* 
ID14 - 14 anos                  61    7.38   13.62    ******* 
ID15 - 15 anos                  37    4.47    8.26    **** 
ID16 - 16 anos                  38    4.59    8.48    **** 
ID17 - 17 anos                  18    2.18    4.02    ** 
ID18 - 18 anos                   3    0.36    0.67    * 
ID19 - 19 anos                   1    0.12    0.22    * 
ID20 - 20 anos                   1    0.12    0.22    * 
       ENSEMBLE                448   54.17  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  80 . Duração da intensidade - Geral 
LO01 - Aprox. 1/2 hora          74    8.95   11.13    ****** 
LO02 - Aprox. 1 hora           207   25.03   31.13    *************** 
LO03 - Aprox. 2 a 3 horas      229   27.69   34.44    **************** 
LO04 - Aprox. 4 a 6 horas       95   11.49   14.29    ******* 
LO05 - 7 horas por semana       60    7.26    9.02    ***** 
       ENSEMBLE                665   80.41  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  81 . Classificação da AF 
DC01 - Sedentário              141   17.05   17.05    ******** 
DC02 - Pouco activo            355   42.93   42.93    ******************** 
DC03 - Suficietm activo        258   31.20   31.20    *************** 
DC03 - Muito activo             73    8.82    8.82    ***** 
       ENSEMBLE                827  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  82 . Percepção de saúde 
01   - N me sinto c mt boa      15    1.81    1.88    * 
02   - Razoável                123   14.87   15.39    ******** 
A003 - Boa Saúde               406   49.09   50.81    ************************ 
A004 - Muito boa Saúde         255   30.83   31.91    *************** 
       ENSEMBLE                799   96.61  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  83 . Percepção das qualidades atléticas 
Ex01 - Extremo positivo        108   13.06   13.19    ******* 
EX02 - Acima da Média          269   32.53   32.84    **************** 
EX03 - Média                   288   34.82   35.16    ***************** 
EX04 - Abaixo da Média         130   15.72   15.87    ******** 
EX05 - Extremo negativo         24    2.90    2.93    ** 
       ENSEMBLE                819   99.03  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  84 . Percepção de elegância 
Ex01 - Muito competente        115   13.91   14.01    ******* 
EX02 - Acima da Média          311   37.61   37.88    ****************** 
EX03 - Média                   287   34.70   34.96    ***************** 
EX04 - Abaixo da Média          93   11.25   11.33    ****** 
EX05 - Nada competente          15    1.81    1.83    * 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  85 . Percepção de agilidade 
Ex01 - Extremo positivo        105   12.70   12.79    ****** 
EX02 - Acima da Média          328   39.66   39.95    ******************* 
EX03 - Média                   303   36.64   36.91    ***************** 
EX04 - Abaixo da Média          82    9.92    9.99    ***** 
EX05 - Extremo negativo          3    0.36    0.37    * 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  86 . Percepção de condição física 
Ex01 - Extremo positivo        130   15.72   15.82    ******** 
EX02 - Acima da Média          293   35.43   35.64    ***************** 
EX03 - Média                   278   33.62   33.82    **************** 
EX04 - Abaixo da Média         109   13.18   13.26    ******* 
EX05 - Extremo negativo         12    1.45    1.46    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  87 . Percepção de velocidade 
Ex01 - Extremo positivo        115   13.91   14.01    ******* 
EX02 - Acima da Média          301   36.40   36.66    ***************** 
EX03 - Média                   279   33.74   33.98    **************** 
EX04 - Abaixo da Média         115   13.91   14.01    ******* 
EX05 - Extremo negativo         11    1.33    1.34    * 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  88 . Percepção de força 
Ex01 - Extremo positivo         54    6.53    6.58    **** 
EX02 - Acima da Média          273   33.01   33.25    **************** 
EX03 - Média                   355   42.93   43.24    ******************** 
EX04 - Abaixo da Média         131   15.84   15.96    ******** 
EX05 - Extremo negativo          8    0.97    0.97    * 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  89 . Percepção coragem 
Ex01 - Extremo positivo        102   12.33   12.48    ****** 
EX02 - Acima da Média          344   41.60   42.11    ******************** 
EX03 - Média                   311   37.61   38.07    ****************** 
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EX04 - Abaixo da Média          54    6.53    6.61    **** 
EX05 - Extremo negativo          6    0.73    0.73    * 
       ENSEMBLE                817   98.79  100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  90 . Percepção da estatura 
Ex01 - Extremo positivo         49    5.93    5.98    *** 
EX02 - Acima da Média          204   24.67   24.88    ************ 
EX03 - Média                   348   42.08   42.44    ******************** 
EX04 - Abaixo da Média         182   22.01   22.20    *********** 
EX05 - Extremo negativo         37    4.47    4.51    *** 
       ENSEMBLE                820   99.15  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  91 . Percepção do peso 
Ex01 - Extremo positivo         37    4.47    4.50    *** 
EX02 - Acima da Média          209   25.27   25.43    ************ 
EX03 - Média                   447   54.05   54.38    ************************** 
EX04 - Abaixo da Média         111   13.42   13.50    ******* 
EX05 - Extremo negativo         18    2.18    2.19    ** 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  92 . Percepção de Competência 
DM01 - Muito competente        118   14.27   14.36    ******* 
DM02 - Acima da média          311   37.61   37.83    ****************** 
DM03 - Na média                319   38.57   38.81    ****************** 
DM04 - Abaixo da média          71    8.59    8.64    **** 
DM05 - Não sou competente        3    0.36    0.36    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  93 . Satisfação com a aparência 
Ex01 - Extremo positivo        184   22.25   22.38    *********** 
EX02 - Acima da Média          280   33.86   34.06    **************** 
EX03 - Média                   211   25.51   25.67    ************ 
EX04 - Abaixo da Média         120   14.51   14.60    ******* 
EX05 - Extremo negativo         27    3.26    3.28    ** 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  94 . Atitude em relação à escola 
GO01 - Não gosto nada           15    1.81    1.82    * 
GO02 - Não gosto muito          70    8.46    8.52    **** 
GO03 - Indiferente             194   23.46   23.60    *********** 
GO04 - Gosto bastante          482   58.28   58.64    *************************** 
GO05 - Gosto mesmo muito        61    7.38    7.42    **** 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  95 . Atitude em relação à Educação Fisica 
GO01 - Não gosto nada           35    4.23    4.26    ** 
GO02 - Não gosto muito          97   11.73   11.80    ****** 
GO03 - Indiferente             134   16.20   16.30    ******** 
GO04 - Gosto bastante          432   52.24   52.55    ************************* 
GO05 - Gosto mesmo muito       124   14.99   15.09    ******* 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  96 . Atitude em relação à prática de AFD 
GO01 - Não gosto nada            7    0.85    0.85    * 
GO02 - Não gosto muito          31    3.75    3.76    ** 
GO03 - Indiferente             129   15.60   15.66    ******** 
GO04 - Gosto bastante          412   49.82   50.00    ************************ 
GO05 - Gosto mesmo muito       245   29.63   29.73    ************** 
       ENSEMBLE                824   99.64  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  97 . Quando estás com amigos praticas AF 
AM01 - Nunca                    85   10.28   10.32    ***** 
AM02 - Algumas vezes           357   43.17   43.33    ******************** 
AM03 - Normalmente             177   21.40   21.48    ********** 
AM04 - Muitas vezes            170   20.56   20.63    ********** 
AM05 - Sempre com amigos        35    4.23    4.25    ** 
       ENSEMBLE                824   99.64  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  98 . Percepção da AF praticada pelos amigos 
AF01 - Nunca praticam AFD        7    0.85    0.85    * 
AF02 - Algumas vezes prat      214   25.88   26.00    ************ 
AF03 - Normalmente prat        446   53.93   54.19    ************************* 
AF04 - Quase todos dias        120   14.51   14.58    ******* 
AF05 - Diariamente              36    4.35    4.37    *** 
       ENSEMBLE                823   99.52  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  99 . A pessoa que mais influenciou para a prática de AF 
IN01 - Nunca senti infl        280   33.86   39.00    ****************** 
IN02 - Pais                    262   31.68   36.49    ***************** 
IN03 - Prof EF                  34    4.11    4.74    *** 
IN04 - Amigos                   97   11.73   13.51    ******* 
IN05 - Namorado/a                5    0.60    0.70    * 
IN06 - Médico                   34    4.11    4.74    *** 
A007 - Publicidade               6    0.73    0.84    * 
       ENSEMBLE                718   86.82  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 



Anexo 14 – Estatística descritiva das respostas do questionário aplicado aos alunos 

 75

 100 . Sinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer a act 
IM01 - Muito importante         91   11.00   13.42    ******* 
IM02 - Importante              269   32.53   39.68    ******************* 
IM03 - Pouco importante        259   31.32   38.20    ****************** 
IM04 - Sem importância          59    7.13    8.70    ***** 
       ENSEMBLE                678   81.98  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 101 . Sinto-me realizado - Quando aprendo uma habilidade nova 
IM01 - Muito importante        294   35.55   43.43    ******************** 
IM02 - Importante              349   42.20   51.55    ************************ 
IM03 - Pouco importante         31    3.75    4.58    *** 
IM04 - Sem importância           3    0.36    0.44    * 
       ENSEMBLE                677   81.86  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 102 . Sinto-me realizado - Quando consigo fazer melhor q os outros 
IM01 - Muito importante         83   10.04   12.26    ****** 
IM02 - Importante              258   31.20   38.11    ****************** 
IM03 - Pouco importante        268   32.41   39.59    ******************* 
IM04 - Sem importância          68    8.22   10.04    ***** 
       ENSEMBLE                677   81.86  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 103 . Sinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como eu 
IM01 - Muito importante         34    4.11    5.04    *** 
IM02 - Importante              129   15.60   19.11    ********* 
IM03 - Pouco importante        362   43.77   53.63    ************************* 
IM04 - Sem importância         150   18.14   22.22    *********** 
       ENSEMBLE                675   81.62  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 104 . Sinto-me realizado - Quando aprendo algo engraçado 
IM01 - Muito importante        135   16.32   19.97    ********** 
IM02 - Importante              365   44.14   53.99    ************************* 
IM03 - Pouco importante        151   18.26   22.34    *********** 
IM04 - Sem importância          25    3.02    3.70    ** 
       ENSEMBLE                676   81.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 105 . Sinto-me realizado - Quando os outros de desleixam e eu não 
IM01 - Muito importante         56    6.77    8.32    **** 
IM02 - Importante              174   21.04   25.85    ************ 
IM03 - Pouco importante        315   38.09   46.81    ********************** 
IM04 - Sem importância         128   15.48   19.02    ********* 
       ENSEMBLE                673   81.38  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 106 . Sinto-me realizado - Quando aprendo uma habilidade c esforço 
IM01 - Muito importante        358   43.29   53.12    ************************* 
IM02 - Importante              289   34.95   42.88    ******************** 
IM03 - Pouco importante         23    2.78    3.41    ** 
IM04 - Sem importância           4    0.48    0.59    * 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 107 . Sinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito 
IM01 - Muito importante        401   48.49   59.50    **************************** 
IM02 - Importante              248   29.99   36.80    ***************** 
IM03 - Pouco importante         23    2.78    3.41    ** 
IM04 - Sem importância           2    0.24    0.30    * 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 108 . Sinto-me realizado - Quando marco mais golos, pontos 
IM01 - Muito importante        167   20.19   24.85    ************ 
IM02 - Importante              301   36.40   44.79    ********************* 
IM03 - Pouco importante        173   20.92   25.74    ************ 
IM04 - Sem importância          31    3.75    4.61    *** 
       ENSEMBLE                672   81.26  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 109 . Sinto-me realizado - Quando sou o melhor 
IM01 - Muito importante         95   11.49   14.07    ******* 
IM02 - Importante              218   26.36   32.30    *************** 
IM03 - Pouco importante        275   33.25   40.74    ******************* 
IM04 - Sem importância          87   10.52   12.89    ****** 
       ENSEMBLE                675   81.62  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 110 . Sinto-me realizado - Quando compreendo bem o que aprendi 
IM01 - Muito importante        252   30.47   37.22    ****************** 
IM02 - Importante              371   44.86   54.80    ************************** 
IM03 - Pouco importante         47    5.68    6.94    **** 
IM04 - Sem importância           7    0.85    1.03    * 
       ENSEMBLE                677   81.86  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 111 . Sinto-me realizado - Quando faço o meu melhor 
IM01 - Muito importante        482   58.28   71.20    ********************************* 
IM02 - Importante              174   21.04   25.70    ************ 
IM03 - Pouco importante         18    2.18    2.66    ** 
IM04 - Sem importância           3    0.36    0.44    * 
       ENSEMBLE                677   81.86  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 113 . Orientação dos objectivos 
EH01 - Ego                      26    3.14    3.83    ** 
EH02 - Tarefa                  596   72.07   87.91    *************************** 
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EH03 - Neutro                   56    6.77    8.26    **** 
       ENSEMBLE                678   81.98  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 114 . Razão para praticar - Os meus amigos praticam 
IM01 - Muito importante         30    3.63    4.45    *** 
IM02 - Importante              195   23.58   28.93    ************** 
IM03 - Pouco importante        300   36.28   44.51    ********************* 
IM04 - Sem importância         149   18.02   22.11    *********** 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 115 . Razão para praticar - Desejo fazer uma carreira desportiva 
IM01 - Muito importante        102   12.33   15.16    ******* 
IM02 - Importante              175   21.16   26.00    ************ 
IM03 - Pouco importante        227   27.45   33.73    **************** 
IM04 - Sem importância         169   20.44   25.11    ************ 
       ENSEMBLE                673   81.38  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 116 . Razão para praticar - Gosto de conhecer outras pessoas 
IM01 - Muito importante        172   20.80   25.52    ************ 
IM02 - Importante              366   44.26   54.30    ************************* 
IM03 - Pouco importante        114   13.78   16.91    ******** 
IM04 - Sem importância          22    2.66    3.26    ** 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 117 . Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim 
IM01 - Muito importante        383   46.31   56.82    *************************** 
IM02 - Importante              274   33.13   40.65    ******************* 
IM03 - Pouco importante         14    1.69    2.08    * 
IM04 - Sem importância           3    0.36    0.45    * 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 118 . Razão para praticar - Gosto da competição 
IM01 - Muito importante        209   25.27   31.01    *************** 
IM02 - Importante              244   29.50   36.20    ***************** 
IM03 - Pouco importante        175   21.16   25.96    ************ 
IM04 - Sem importância          46    5.56    6.82    **** 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 119 . Razão para praticar - Quero estar em forma 
IM01 - Muito importante        398   48.13   58.96    **************************** 
IM02 - Importante              251   30.35   37.19    ****************** 
IM03 - Pouco importante         24    2.90    3.56    ** 
IM04 - Sem importância           2    0.24    0.30    * 
       ENSEMBLE                675   81.62  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 120 . Razão para praticar - Relaxa-me 
IM01 - Muito importante        259   31.32   38.43    ****************** 
IM02 - Importante              320   38.69   47.48    ********************** 
IM03 - Pouco importante         87   10.52   12.91    ****** 
IM04 - Sem importância           8    0.97    1.19    * 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 121 . Razão para praticar - Divirto-me praticando uma actividade 
IM01 - Muito importante        364   44.01   54.01    ************************* 
IM02 - Importante              280   33.86   41.54    ******************** 
IM03 - Pouco importante         26    3.14    3.86    ** 
IM04 - Sem importância           4    0.48    0.59    * 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 122 . Razão para praticar - Gosto de fazer parte de uma equipa 
IM01 - Muito importante        225   27.21   33.48    **************** 
IM02 - Importante              303   36.64   45.09    ********************* 
IM03 - Pouco importante        116   14.03   17.26    ******** 
IM04 - Sem importância          28    3.39    4.17    ** 
       ENSEMBLE                672   81.26  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 123 . Razão para praticar - A minha família quer 
IM01 - Muito importante         50    6.05    7.41    **** 
IM02 - Importante              172   20.80   25.48    ************ 
IM03 - Pouco importante        288   34.82   42.67    ******************** 
IM04 - Sem importância         165   19.95   24.44    ************ 
       ENSEMBLE                675   81.62  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 124 . Razão para praticar - Posso ter um corpo em forma 
IM01 - Muito importante        260   31.44   38.58    ****************** 
IM02 - Importante              330   39.90   48.96    *********************** 
IM03 - Pouco importante         78    9.43   11.57    ****** 
IM04 - Sem importância           6    0.73    0.89    * 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 125 . Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro 
IM01 - Muito importante         76    9.19   11.29    ****** 
IM02 - Importante              150   18.14   22.29    *********** 
IM03 - Pouco importante        272   32.89   40.42    ******************* 
IM04 - Sem importância         175   21.16   26.00    ************ 
       ENSEMBLE                673   81.38  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 126 . Razão para praticar - É apaixonante 
IM01 - Muito importante        191   23.10   28.34    ************** 
IM02 - Importante              291   35.19   43.18    ******************** 
IM03 - Pouco importante        150   18.14   22.26    *********** 
IM04 - Sem importância          42    5.08    6.23    *** 
       ENSEMBLE                674   81.50  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 127 . Razão para praticar - Torna-me fisicamente atraente 
IM01 - Muito importante        120   14.51   17.83    ********* 
IM02 - Importante              265   32.04   39.38    ******************* 
IM03 - Pouco importante        222   26.84   32.99    **************** 
IM04 - Sem importância          66    7.98    9.81    ***** 
       ENSEMBLE                673   81.38  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 128 . Razão para praticar - Posso encontrar amigos 
IM01 - Muito importante        248   29.99   36.74    ***************** 
IM02 - Importante              333   40.27   49.33    *********************** 
IM03 - Pouco importante         81    9.79   12.00    ****** 
IM04 - Sem importância          13    1.57    1.93    * 
       ENSEMBLE                675   81.62  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 129 . Razão para praticar - Dá-me a possibilidade de me exprimir 
IM01 - Muito importante        180   21.77   26.75    ************* 
IM02 - Importante              343   41.48   50.97    ************************ 
IM03 - Pouco importante        128   15.48   19.02    ********* 
IM04 - Sem importância          22    2.66    3.27    ** 
       ENSEMBLE                673   81.38  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 130 . Razão para não praticar - Não tenho tempo 
CV01 - Sim                     193   23.34   53.61    ************************* 
CV02 - Não selecciona opção    167   20.19   46.39    ********************** 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 131 . Razão para não praticar - Não gosto de ficar a transpirar 
CV01 - Sim                      17    2.06    4.72    *** 
CV02 - Não selecciona opção    343   41.48   95.28    **************************** 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 132 . Razão para não praticar - Não estou em forma 
CV01 - Sim                      23    2.78    6.39    *** 
CV02 - Não selecciona opção    337   40.75   93.61    ******************************** 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 133 . Razão para não praticar - Não tenho jeito 
CV01 - Sim                      69    8.34   19.17    ********* 
CV02 - Não selecciona opção    291   35.19   80.83    ************************ 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 134 . Razão para não praticar - Os outros são melhores 
CV01 - Sim                      19    2.30    5.28    *** 
CV02 - Não selecciona opção    341   41.23   94.72    ********************************* 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 135 . Razão para não praticar - Tenho limitações físicas 
CV01 - Sim                      28    3.39    7.78    **** 
CV02 - Não selecciona opção    332   40.15   92.22    ******************************* 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 136 . Razão para não praticar - Tenho vergonha 
CV01 - Sim                      13    1.57    3.61    ** 
CV02 - Não selecciona opção    347   41.96   96.39    *************************** 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 137 . Razão para não praticar - Dificuldades económicas 
CV01 - Sim                      25    3.02    6.94    **** 
CV02 - Não selecciona opção    335   40.51   93.06    ***************************** 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 138 . Razão para não praticar - Os meus pais não deixam 
CV01 - Sim                       8    0.97    2.22    ** 
CV02 - Não selecciona opção    352   42.56   97.78    ********************************* 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 139 . Razão para não praticar - Há coisas mais interessantes 
CV01 - Sim                     101   12.21   28.06    ************* 
CV02 - Não selecciona opção    259   31.32   71.94    ********************************** 
       ENSEMBLE                360   43.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 140 . Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinas 
IM01 - Muito importante        363   43.89   44.16    ********************* 
IM02 - Importante              391   47.28   47.57    ********************** 
IM03 - Pouco importante         64    7.74    7.79    **** 
IM04 - Sem importância           4    0.48    0.49    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 141 . Importância para ti - Ser bom no desporto 
IM01 - Muito importante        236   28.54   28.71    ************** 
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IM02 - Importante              458   55.38   55.72    ************************** 
IM03 - Pouco importante        115   13.91   13.99    ******* 
IM04 - Sem importância          13    1.57    1.58    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 142 . Importância para ti - Ser popular entre os rapazes 
IM01 - Muito importante         42    5.08    5.15    *** 
IM02 - Importante              244   29.50   29.90    ************** 
IM03 - Pouco importante        395   47.76   48.41    *********************** 
IM04 - Sem importância         135   16.32   16.54    ******** 
       ENSEMBLE                816   98.67  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 143 . Importância para ti - Ser popular entre as raparigas 
IM01 - Muito importante        122   14.75   14.93    ******* 
IM02 - Importante              287   34.70   35.13    ***************** 
IM03 - Pouco importante        300   36.28   36.72    ***************** 
IM04 - Sem importância         108   13.06   13.22    ******* 
       ENSEMBLE                817   98.79  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 144 . Importância para ti - Ter bom aspecto 
IM01 - Muito importante        256   30.96   31.14    *************** 
IM02 - Importante              453   54.78   55.11    ************************** 
IM03 - Pouco importante        104   12.58   12.65    ****** 
IM04 - Sem importância           9    1.09    1.09    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 145 . Importância para ti - Estar em forma 
IM01 - Muito importante        376   45.47   45.74    ********************** 
IM02 - Importante              414   50.06   50.36    ************************ 
IM03 - Pouco importante         27    3.26    3.28    ** 
IM04 - Sem importância           5    0.60    0.61    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 146 . Profissão do responsável do sexo masculino 
PR01 - Quadros superiores       54    6.53    6.99    **** 
PR02 - Especialistas           278   33.62   36.01    ***************** 
PR03 - Tec. e profission       130   15.72   16.84    ******** 
PR04 - P Administrativo         79    9.55   10.23    ***** 
PR05 - Pessoal dos Serviços     89   10.76   11.53    ****** 
PR06 - Agricultores              2    0.24    0.26    * 
PR07 - Operários                36    4.35    4.66    *** 
PR08 - Operadores               38    4.59    4.92    *** 
PR09 - T não qualificados       21    2.54    2.72    ** 
PR10 - Membro FA                14    1.69    1.81    * 
PR11 - Doméstico/a               1    0.12    0.13    * 
PR12 - Desempregado/a           12    1.45    1.55    * 
PR13 - Reformado/a              18    2.18    2.33    ** 
       ENSEMBLE                772   93.35  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 147 . Profissão do responsável do sexo feminino 
PR01 - Quadros superiores       23    2.78    2.90    ** 
PR02 - Especialistas           268   32.41   33.75    **************** 
PR03 - Tec. e profission       125   15.11   15.74    ******** 
PR04 - P Administrativo        120   14.51   15.11    ******* 
PR05 - Pessoal dos Serviços    126   15.24   15.87    ******** 
PR06 - Agricultores              1    0.12    0.13    * 
PR07 - Operários                 5    0.60    0.63    * 
PR08 - Operadores                1    0.12    0.13    * 
PR09 - T não qualificados       41    4.96    5.16    *** 
PR10 - Membro FA                 1    0.12    0.13    * 
PR11 - Doméstico/a              60    7.26    7.56    **** 
PR12 - Desempregado/a           14    1.69    1.76    * 
PR13 - Reformado/a               9    1.09    1.13    * 
       ENSEMBLE                794   96.01  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 148 . Prática desportiva do pai 
PR01 - Nunca                   282   34.10   34.94    ***************** 
PR02 - 1 vez de tempo          255   30.83   31.60    *************** 
PR03 - 1 vez semana ano        229   27.69   28.38    ************** 
PR04 - Não sei                  41    4.96    5.08    *** 
       ENSEMBLE                807   97.58  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 149 . Prática desportiva da mãe 
PR01 - Nunca                   368   44.50   44.88    ********************* 
PR02 - 1 vez de tempo          231   27.93   28.17    ************* 
PR03 - 1 vez semana ano        188   22.73   22.93    *********** 
PR04 - Não sei                  33    3.99    4.02    ** 
       ENSEMBLE                820   99.15  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 150 . Sexo 
Ma01 - Masculino               407   49.21   49.21    *********************** 
FE02 - Feminino                420   50.79   50.79    ************************ 
       ENSEMBLE                827  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 154 . Ano de Nascimento 
AN01 - 1981                      0    0.00    0.00    * 
AN02 - 1982                      0    0.00    0.00    * 
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AN03 - 1983                      0    0.00    0.00    * 
AN04 - 1984                      4    0.48    0.49    * 
AN05 - 1985                      5    0.60    0.61    * 
AN06 - 1986                      5    0.60    0.61    * 
AN07 - 1987                     36    4.35    4.38    *** 
AN08 - 1988                    156   18.86   19.00    ********* 
AN09 - 1989                    114   13.78   13.89    ******* 
AN10 - 1990                    160   19.35   19.49    ********* 
AN11 - 1991                     96   11.61   11.69    ****** 
AN12 - 1992                    152   18.38   18.51    ********* 
AN13 - 1993                     90   10.88   10.96    ****** 
AN14 - 1994                      3    0.36    0.37    * 
AN15 - 1995                      0    0.00    0.00    * 
AN16 - 1996                      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                821   99.27  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 156 . Idade 
FZ01 - 1                         0    0.00    0.00    * 
FZ02 - 2                         0    0.00    0.00    * 
FZ03 - 3                         0    0.00    0.00    * 
FZ04 - 4                         0    0.00    0.00    * 
FZ05 - 5                         0    0.00    0.00    * 
FZ06 - 6                         0    0.00    0.00    * 
FZ07 - 7                         0    0.00    0.00    * 
FZ08 - 8                         0    0.00    0.00    * 
FZ09 - 9                         0    0.00    0.00    * 
FZ10 - 10                        0    0.00    0.00    * 
FZ11 - 11                        1    0.12    0.12    * 
FZ12 - 12                       81    9.79    9.85    ***** 
FZ13 - 13                      105   12.70   12.77    ****** 
FZ14 - 14                      118   14.27   14.36    ******* 
FZ15 - 15                      156   18.86   18.98    ********* 
FZ16 - 16                      119   14.39   14.48    ******* 
FZ17 - 17                      144   17.41   17.52    ********* 
FZ18 - 18                       77    9.31    9.37    ***** 
FZ19 - 19                       11    1.33    1.34    * 
FZ20 - 20                        6    0.73    0.73    * 
FZ21 - 21                        4    0.48    0.49    * 
       ENSEMBLE                822   99.40  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL :     827 
POIDS TOTAL    :     827.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+--------------- 
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |    MINIMUM   
MAXIMUM  |    MIN.2     MAX.2  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+--------------- 
| 112 . EG   - Orientação dos objec     681     681.00  |     0.736     0.191  |     0.000     
1.900  |     0.300     1.600  | 
| 151 . A281 - Peso                     804     804.00  |    58.033    11.728  |    30.000   
109.000  |    32.000   107.000  | 
| 152 . A282 - Altura                   804     804.00  |     1.663     0.096  |     1.340     
1.940  |     1.420     1.900  | 
| 155 . FY   - Idade                    822     822.00  |    15.196     1.945  |    11.000    
21.000  |    12.000    20.000  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+--------------- 
 
 
HISTOGRAMMES DES VARIABLES CONTINUES 
 
VARIABLE 112 : Orientação dos objectivos (Contínua) 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE      0.30 INCLUS  ET      1.65 EXCLU,  UNITE 
=  2.73) 
----------+----------+-------+----------------------------------------------------------------- 
     0.30 |     0.38 |   37  | XXXXXXXXXXXXX 
     0.45 |     0.50 |   63  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     0.60 |     0.66 |  270  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     0.75 |     0.84 |  226  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     0.90 |     1.00 |   56  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.05 |     1.10 |   18  | XXXXXX 
     1.20 |     1.22 |    6  | XX 
     1.35 |          |       | 
     1.50 |     1.60 |    1  | 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE     0.00  A     1.90)  |  (DE     0.30  A     1.65)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            681.00           |            677.00           | 
| MOYENNE    |              0.736          |              0.737          | 
| ECART-TYPE |              0.191          |              0.174          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A       0.30 :     3.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A          1.65 :     1.00 
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VARIABLE 151 : Peso 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     32.00 INCLUS  ET    112.00 EXCLU,  UNITE 
=  2.39) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
    32.00 |    35.47 |   23  | XXXXXXXXX 
    40.00 |    44.17 |  117  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    48.00 |    51.72 |  237  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    56.00 |    59.77 |  188  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    64.00 |    67.13 |  148  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    72.00 |    75.67 |   54  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    80.00 |    81.30 |   22  | XXXXXXXXX 
    88.00 |    90.78 |    9  | XXX 
    96.00 |   101.00 |    2  | 
   104.00 |   107.00 |    3  | X 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    30.00  A   109.00)  |  (DE    32.00  A   112.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            804.00           |            803.00           | 
| MOYENNE    |             58.033          |             58.068          | 
| ECART-TYPE |             11.728          |             11.473          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      32.00 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A        112.00 :     0.00 
 
VARIABLE 152 : Altura 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE      1.40 INCLUS  ET      1.90 EXCLU,  UNITE 
=  2.13) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------ 
     1.40 |     1.43 |    3  | X 
     1.45 |     1.47 |   18  | XXXXXXXX 
     1.50 |     1.53 |   86  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.55 |     1.57 |   75  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.60 |     1.62 |  211  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.65 |     1.68 |  105  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.70 |     1.71 |  136  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.75 |     1.78 |  113  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.80 |     1.82 |   33  | XXXXXXXXXXXXXXX 
     1.85 |     1.86 |   17  | XXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE     1.34  A     1.94)  |  (DE     1.40  A     1.90)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            804.00           |            797.00           | 
| MOYENNE    |              1.663          |              1.662          | 
| ECART-TYPE |              0.096          |              0.092          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A       1.40 :     2.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A          1.90 :     5.00 
 
 
VARIABLE 155 : Idade 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     11.20 INCLUS  ET     20.00 EXCLU,  UNITE 
=  1.58) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
    11.20 |    12.00 |   81  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    12.00 |          |       | 
    12.80 |    13.00 |  105  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    13.60 |    14.00 |  118  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    14.40 |    15.00 |  156  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    15.20 |    16.00 |  119  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    16.00 |          |       | 
    16.80 |    17.00 |  144  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    17.60 |    18.00 |   77  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    18.40 |    19.00 |   11  | XXXXXX 
    19.20 |    20.00 |    6  | XXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    11.00  A    21.00)  |  (DE    11.20  A    20.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            822.00           |            817.00           | 
| MOYENNE    |             15.196          |             15.173          | 
| ECART-TYPE |              1.945          |              1.902          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      11.20 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         20.00 :     4.00 
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Anexo 17 – Estatística descritiva dos questionários sobre os conhecimentos de aptidão física 
 
STATISTIQUES USUELLES DES VARIABLES 
TRIS A PLAT DES VARIABLES NOMINALES 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 . Professor 
BM   - 1                         0    0.00    0.00    * 
FL   - 2                        93   62.84   62.84    ***************************** 
FT   - 3                        28   18.92   18.92    ********* 
JC   - 4                        23   15.54   15.54    ******** 
JM   - 5                         0    0.00    0.00    * 
JM   - 6                         0    0.00    0.00    * 
JR   - 7                         0    0.00    0.00    * 
LC   - 8                         0    0.00    0.00    * 
MC   - 9                         4    2.70    2.70    ** 
NF   - 10                        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                148  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   2 . Idade 
AN15 - 15                        1    0.68    0.68    * 
AN16 - 16                        0    0.00    0.00    * 
AN17 - 17                       82   55.41   55.41    ************************** 
AN18 - 18                       53   35.81   35.81    ***************** 
AN19 - 19                        8    5.41    5.41    *** 
AN20 - 20                        2    1.35    1.35    * 
AN21 - 21                        2    1.35    1.35    * 
       ENSEMBLE                148  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   4 . Sexo 
AB01 - Masculino                67   45.27   45.27    ********************* 
AB02 - Feminino                 81   54.73   54.73    ************************** 
       ENSEMBLE                148  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   5 . Há quantos anos estudas nesta Escola? 
AA01 - 1 ano                     6    4.05    4.05    ** 
AA02 - 2 anos                   13    8.78    8.78    ***** 
AA03 - 3 anos                   74   50.00   50.00    ************************ 
AA04 - 4 anos                    8    5.41    5.41    *** 
AA05 - 5 anos                    2    1.35    1.35    * 
AA06 - 6 anos                   43   29.05   29.05    ************** 
AA07 - 7 anos                    2    1.35    1.35    * 
AA08 - 8 anos                    0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                148  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   6 . Organizas o próprio treino? 
FS01 - Não                     113   76.35   79.02    *********************** 
FS03 - Sim                      30   20.27   20.98    ********** 
       ENSEMBLE                143   96.62  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   7 . Porquê 
FT01 - Não pratico AFD          38   25.68   32.48    *************** 
FT02 - Não sei org. treino       3    2.03    2.56    ** 
FT03 - Não penso nisso          21   14.19   17.95    ********* 
FT04 - Alguém organiza          55   37.16   47.01    ********************** 
       ENSEMBLE                117   79.05  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   8 . Distingues exercícios de F, F, R e V? 
FU01 - Não                       3    2.03    2.04    * 
FU02 - Sim                     144   97.30   97.96    ********************************** 
       ENSEMBLE                147   99.32  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   9 . 1 Corrida de 80 metros 
AA01 - Força                     2    1.35    1.36    * 
AA02 - Flexibilidade             1    0.68    0.68    * 
AA03 - Resistência              13    8.78    8.84    ***** 
AA04 - Velocidade              131   88.51   89.12    ********************************* 
       ENSEMBLE                147   99.32  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  10 . 2 Flexões de braços 
AA01 - Força                   138   93.24   95.17    ********************************** 
AA02 - Flexibilidade             5    3.38    3.45    ** 
AA03 - Resistência               2    1.35    1.38    * 
AA04 - Velocidade                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                145   97.97  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  11 . 3 45 minutos de corrida 
AA01 - Força                     0    0.00    0.00    * 
AA02 - Flexibilidade             1    0.68    0.68    * 
AA03 - Resistência             140   94.59   95.24    ********************************** 
AA04 - Velocidade                6    4.05    4.08    ** 
       ENSEMBLE                147   99.32  100.00 



Anexo 15 – Estatística descritiva das respostas do questionário sobre os conhecimentos de aptidão física 

83 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  12 . 4 Ponte 
AA01 - Força                     3    2.03    2.05    * 
AA02 - Flexibilidade           141   95.27   96.58    ****************************************** 
AA03 - Resistência               2    1.35    1.37    * 
AA04 - Velocidade                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                146   98.65  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  13 . 5 Corrida de 10000 metros 
AA01 - Força                     0    0.00    0.00    * 
AA02 - Flexibilidade             1    0.68    0.69    * 
AA03 - Resistência             132   89.19   91.03    ****************************************** 
AA04 - Velocidade               12    8.11    8.28    **** 
       ENSEMBLE                145   97.97  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  14 . 6 Estafeta 4x100 metros 
AA01 - Força                     2    1.35    1.39    * 
AA02 - Flexibilidade             3    2.03    2.08    * 
AA03 - Resistência               9    6.08    6.25    *** 
AA04 - Velocidade              130   87.84   90.28    ********************************** 
       ENSEMBLE                144   97.30  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  15 . 7 Em pé, tocar no solo 
AA01 - Força                     3    2.03    2.05    * 
AA02 - Flexibilidade           139   93.92   95.21    ********************************* 
AA03 - Resistência               4    2.70    2.74    ** 
AA04 - Velocidade                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                146   98.65  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  16 . 8 Abdominais 
AA01 - Força                   120   81.08   85.11    ********************************* 
AA02 - Flexibilidade             5    3.38    3.55    ** 
AA03 - Resistência              16   10.81   11.35    ****** 
AA04 - Velocidade                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                141   95.27  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  17 . 9 O que caracteriza um exercício de resistência 
AA01 - Elevada FC               11    7.43    7.43    **** 
AA02 - Intensidade do exerc     18   12.16   12.16    ****** 
AA03 - Duração do exercício    113   76.35   76.35    ********************************* 
AA04 - Tipo de exercício         6    4.05    4.05    ** 
       ENSEMBLE                148  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  18 . Sabes calcular a FC 
AA01 - Não                      69   46.62   46.94    ********************** 
AA02 - Sim                      78   52.70   53.06    ************************* 
       ENSEMBLE                147   99.32  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  19 . Número de questões certas 
AS01 - 1 resposta                2    1.35    1.35    * 
AS02 - 2 respostas               1    0.68    0.68    * 
AS03 - 3 respostas               2    1.35    1.35    * 
AS04 - 4 respostas               0    0.00    0.00    * 
AS05 - 5 respostas               2    1.35    1.35    * 
AS06 - 6 respostas               6    4.05    4.05    ** 
AS07 - 7 respostas              12    8.11    8.11    **** 
AS08 - 8 respostas              22   14.86   14.86    ******* 
AS09 - 9 respostas              59   39.86   39.86    ******************* 
AS10 - 10 respostas             42   28.38   28.38    ************** 
       ENSEMBLE                148  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  20 . Avaliação dos conhecimentos 
AS01 - Insuficiente (1-5)        7    4.73    4.73    *** 
AS02 - Suficiente (6-8)         40   27.03   27.03    ************* 
AS03 - Bom (9-10)              101   68.24   68.24    ******************************** 
       ENSEMBLE                148  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  21 . Se respondeu sim na AA05, Como? 
AA01 - Resp correctamente       39   26.35   50.65    ************************ 
AA02 - Resposta Incompleta      17   11.49   22.08    *********** 
AA03 - Responde erradamente     20   13.51   25.97    ************ 
AA04 - Não responde              1    0.68    1.30    * 
       ENSEMBLE                 77   52.03  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  22 . Consideras que AF pode beneficiar a S? 
AA01 - Não                       0    0.00    0.00    * 
AA02 - Sim                     146   98.65  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                146   98.65  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  23 . Para beneficiar a S, qual a frequência 
AA01 - 1 vez                     3    2.03    2.04    * 
AA02 - 2 vezes                  25   16.89   17.01    ******** 
AA03 - 3 vezes                  78   52.70   53.06    ************************* 
AA04 - 4 vezes                  19   12.84   12.93    ****** 
AA05 - 5 vezes                   5    3.38    3.40    ** 
AA06 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
AA07 - Todos os dias            17   11.49   11.56    ****** 
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       ENSEMBLE                147   99.32  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  24 . Para beneficiar a S, qual a duração 
AA01 - Menos de 20 m             3    2.03    2.04    * 
AA02 - 20 - 30 minutos          12    8.11    8.16    **** 
AA03 - 30 - 45 minutos          34   22.97   23.13    *********** 
AA04 - 45 - 60 minutos          55   37.16   37.41    ****************** 
AA05 - 60 - 90 minutos          35   23.65   23.81    *********** 
AA06 - 90 - 120 minutos          6    4.05    4.08    ** 
AA07 - Mais de 120 minutos       2    1.35    1.36    * 
       ENSEMBLE                147   99.32  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  25 . Para beneficiar a S, qual a intensidade 
AA01 - Leve                      3    2.03    2.05    * 
AA02 - Moderada                 83   56.08   56.85    *************************** 
AA03 - Moderada a vigorosa      60   40.54   41.10    ******************* 
AA04 - Vigorosa                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                146   98.65  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  26 . Perigos associados à inactividade física - 1ª Opção 
AA01 - Não represente per        5    3.38    3.45    ** 
AA02 - Aumento do peso         100   67.57   68.97    ******************************** 
AA03 - Hipertensão               2    1.35    1.38    * 
AA04 - Diabetes                  1    0.68    0.69    * 
AA05 - Doenças CVC              36   24.32   24.83    ************ 
AA06 - Outro perigo              1    0.68    0.69    * 
       ENSEMBLE                145   97.97  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  27 . Perigos associados à inactividade física - 2ª Opção 
AA01 - Não represente per        0    0.00    0.00    * 
AA02 - Aumento do peso          32   21.62   25.00    ************ 
AA03 - Hipertensão              20   13.51   15.62    ******** 
AA04 - Diabetes                  3    2.03    2.34    ** 
AA05 - Doenças CVC              73   49.32   57.03    *************************** 
AA06 - Outro perigo              0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                128   86.49  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  28 . Benefícios de um estilo de vida activo - 1ª Opção 
AA01 - Não há qq benefício       2    1.35    1.39    * 
AA02 - Redução do peso          67   45.27   46.53    ********************** 
AA03 - Boa ApF                  23   15.54   15.97    ******** 
AA04 - Boa forma física         16   10.81   11.11    ****** 
AA05 - Bom sist CVC             16   10.81   11.11    ****** 
AA06 - Prev das diabetes         0    0.00    0.00    * 
AA07 - Prev das doenças CVC     14    9.46    9.72    ***** 
AA08 - Alívio do stress          6    4.05    4.17    ** 
AA09 - Outro                     0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                144   97.30  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  29 . Benefícios de um estilo de vida activo - 2ª Opção 
AA01 - Não há qq benefício       0    0.00    0.00    * 
AA02 - Redução do peso          12    8.11    8.82    ***** 
AA03 - Boa ApF                  22   14.86   16.18    ******** 
AA04 - Boa forma física         24   16.22   17.65    ********* 
AA05 - Bom sist CVC             26   17.57   19.12    ********* 
AA06 - Prev das diabetes         1    0.68    0.74    * 
AA07 - Prev das doenças CVC     20   13.51   14.71    ******* 
AA08 - Alívio do stress         30   20.27   22.06    *********** 
AA09 - Outro                     1    0.68    0.74    * 
       ENSEMBLE                136   91.89  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 . Onde aprendestes estes conhecimentos - 1ª Opção 
A101 - Na Escola               110   74.32   76.92    ************************ 
A102 - Com o treinador          14    9.46    9.79    ***** 
A103 - Com os pais               4    2.70    2.80    ** 
A104 - Com familiares            0    0.00    0.00    * 
A105 - Sozinho                  15   10.14   10.49    ***** 
       ENSEMBLE                143   96.62  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  31 . Onde aprendestes estes conhecimentos - 2ª Opção 
A101 - Na Escola                10    6.76   12.50    ****** 
A102 - Com o treinador          27   18.24   33.75    **************** 
A103 - Com os pais              20   13.51   25.00    ************ 
A104 - Com familiares            5    3.38    6.25    *** 
A105 - Sozinho                  18   12.16   22.50    *********** 
       ENSEMBLE                 80   54.05  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL :     148 
POIDS TOTAL    :     148.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+-------- 
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |    MINIMUM   
MAXIMUM  |    MIN.2     MAX.2  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+-------- 
|   3 . AC   - Idade                    148     148.00  |    17.561     0.773  |    17.000    
21.000  |    18.000    20.000  | 
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+-------------------------------------------------------+----------------------+-------- 
 
HISTOGRAMMES DES VARIABLES CONTINUES 
 
VARIABLE   3 : Idade 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     17.80 INCLUS  ET     20.00 EXCLU,  UNITE 
=  0.54) 
----------+----------+-------+---------------------------------------------------------- 
    17.80 |    18.00 |   53  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    18.00 |          |       | 
    18.20 |          |       | 
    18.40 |          |       | 
    18.60 |          |       | 
    18.80 |    19.00 |    8  | XXXXXXXXXXXXXX 
    19.00 |          |       | 
    19.20 |          |       | 
    19.40 |          |       | 
    19.60 |          |       | 
    19.80 |    20.00 |    2  | XXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    17.00  A    21.00)  |  (DE    17.80  A    20.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            148.00           |             63.00           | 
| MOYENNE    |             17.561          |             18.190          | 
| ECART-TYPE |              0.773          |              0.467          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      17.80 :    83.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         20.00 :     2.00 
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Anexo 16 – Estatística descritiva dos questionários aplicados aos pais 
 
 
STATISTIQUES USUELLES DES VARIABLES 
TRIS A PLAT DES VARIABLES NOMINALES 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 . Parentesco 
01ee - Pai                     401   44.65   44.65    ********************* 
02ee - Outro masculino          18    2.00    2.00    * 
P103 - Mãe                     470   52.34   52.34    ************************* 
P104 - Outro feminino            9    1.00    1.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   6 . Habilitação Académica 
HA01 - 1º Ciclo                 83    9.24    9.65    ***** 
HA02 - 2º Ciclo                 61    6.79    7.09    **** 
HA03 - 3º Ciclo                142   15.81   16.51    ******** 
HA04 - Secundário              203   22.61   23.60    *********** 
HA05 - Bacharelato              29    3.23    3.37    ** 
HA06 - Licenciatura            300   33.41   34.88    ***************** 
HA07 - Mestrado                 20    2.23    2.33    ** 
HA08 - Doutoramento             22    2.45    2.56    ** 
       ENSEMBLE                860   95.77  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   7 . Profissão 
PR01 - Quadros Superiores       33    3.67    3.78    ** 
PR02 - Especialistas           279   31.07   31.96    *************** 
PR03 - Tec. e profission       137   15.26   15.69    ******** 
PR04 - Pessoal Administrat     165   18.37   18.90    ********* 
PR05 - Pessoal dos Serviços    106   11.80   12.14    ****** 
PR06 - Agricultores              0    0.00    0.00    * 
PR07 - Operários                17    1.89    1.95    * 
PR08 - Operadores               33    3.67    3.78    ** 
PR09 - Trabalhadores n qual     41    4.57    4.70    *** 
PR10 - Membro FA                 6    0.67    0.69    * 
PR11 - Doméstico/a              35    3.90    4.01    ** 
PR12 - Desempregado/a            4    0.45    0.46    * 
PR13 - Reformado/a              17    1.89    1.95    * 
       ENSEMBLE                873   97.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   8 . Ouvir música 
RG01 - Todos os dias           365   40.65   41.76    ******************** 
RG02 - Quase todos dias        198   22.05   22.65    *********** 
RG03 - Algumas vezes           230   25.61   26.32    ************* 
RG04 - Muito raramente          68    7.57    7.78    **** 
RG05 - Não faço                 13    1.45    1.49    * 
       ENSEMBLE                874   97.33  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   9 . Tocar um instrumento ou cantar 
RG01 - Todos os dias            29    3.23    3.48    ** 
RG02 - Quase todos dias         38    4.23    4.56    *** 
RG03 - Algumas vezes           122   13.59   14.63    ******* 
RG04 - Muito raramente         128   14.25   15.35    ******** 
RG05 - Não faço                517   57.57   61.99    ***************************** 
       ENSEMBLE                834   92.87  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  10 . Ver TV 
RG01 - Todos os dias           497   55.35   57.06    *************************** 
RG02 - Quase todos dias        220   24.50   25.26    ************ 
RG03 - Algumas vezes           135   15.03   15.50    ******** 
RG04 - Muito raramente          18    2.00    2.07    * 
RG05 - Não faço                  1    0.11    0.11    * 
       ENSEMBLE                871   96.99  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  11 . Conviver com os amigos 
RG01 - Todos os dias           131   14.59   15.21    ******* 
RG02 - Quase todos dias        190   21.16   22.07    *********** 
RG03 - Algumas vezes           471   52.45   54.70    ************************** 
RG04 - Muito raramente          65    7.24    7.55    **** 
RG05 - Não faço                  4    0.45    0.46    * 
       ENSEMBLE                861   95.88  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  12 . Passar tempo com o companheiro 
RG01 - Todos os dias           591   65.81   68.96    ******************************** 
RG02 - Quase todos dias        116   12.92   13.54    ******* 
RG03 - Algumas vezes            77    8.57    8.98    ***** 
RG04 - Muito raramente          25    2.78    2.92    ** 
RG05 - Não faço                 48    5.35    5.60    *** 
       ENSEMBLE                857   95.43  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           

------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  13 . Jogar às cartas ou jogos de vídeo 
RG01 - Todos os dias             6    0.67    0.70    * 
RG02 - Quase todos dias         14    1.56    1.63    * 
RG03 - Algumas vezes           198   22.05   23.05    *********** 
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RG04 - Muito raramente         343   38.20   39.93    ******************* 
RG05 - Não faço                298   33.18   34.69    **************** 
       ENSEMBLE                859   95.66  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  14 . Ler 
RG01 - Todos os dias           345   38.42   39.38    ******************* 
RG02 - Quase todos dias        280   31.18   31.96    *************** 
RG03 - Algumas vezes           198   22.05   22.60    *********** 
RG04 - Muito raramente          37    4.12    4.22    ** 
RG05 - Não faço                 16    1.78    1.83    * 
       ENSEMBLE                876   97.55  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  15 . Praticar AF dirigido por um treinador 
RG01 - Todos os dias             7    0.78    0.81    * 
RG02 - Quase todos dias         62    6.90    7.22    **** 
RG03 - Algumas vezes           115   12.81   13.39    ******* 
RG04 - Muito raramente          60    6.68    6.98    **** 
RG05 - Não faço                615   68.49   71.59    ********************************* 
       ENSEMBLE                859   95.66  100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  16 . Assistir acontecimentos desportivos 
RG01 - Todos os dias            16    1.78    1.85    * 
RG02 - Quase todos dias         52    5.79    6.01    *** 
RG03 - Algumas vezes           350   38.98   40.46    ******************* 
RG04 - Muito raramente         270   30.07   31.21    *************** 
RG05 - Não faço                177   19.71   20.46    ********** 
       ENSEMBLE                865   96.33  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  17 . Ajudar filhos nas tarefas escolares 
RG01 - Todos os dias            78    8.69    8.94    ***** 
RG02 - Quase todos dias        178   19.82   20.41    ********** 
RG03 - Algumas vezes           394   43.88   45.18    ********************* 
RG04 - Muito raramente         162   18.04   18.58    ********* 
RG05 - Não faço                 60    6.68    6.88    **** 
       ENSEMBLE                872   97.10  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  18 . Sair para dançar à noite 
RG01 - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
RG02 - Quase todos dias          3    0.33    0.35    * 
RG03 - Algumas vezes            83    9.24    9.60    ***** 
RG04 - Muito raramente         272   30.29   31.45    *************** 
RG05 - Não faço                507   56.46   58.61    *************************** 
       ENSEMBLE                865   96.33  100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  19 . Participar em actividades de arte e expressão 
RG01 - Todos os dias            11    1.22    1.28    * 
RG02 - Quase todos dias         29    3.23    3.37    ** 
RG03 - Algumas vezes           200   22.27   23.26    *********** 
RG04 - Muito raramente         170   18.93   19.77    ********** 
RG05 - Não faço                450   50.11   52.33    ************************* 
       ENSEMBLE                860   95.77  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  20 . Estar sozinho 
RG01 - Todos os dias            85    9.47    9.74    ***** 
RG02 - Quase todos dias        114   12.69   13.06    ******* 
RG03 - Algumas vezes           397   44.21   45.48    ********************* 
RG04 - Muito raramente         238   26.50   27.26    ************* 
RG05 - Não faço                 39    4.34    4.47    *** 
       ENSEMBLE                873   97.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  21 . Passear ou ver montras 
RG01 - Todos os dias            20    2.23    2.30    ** 
RG02 - Quase todos dias         83    9.24    9.56    ***** 
RG03 - Algumas vezes           534   59.47   61.52    ***************************** 
RG04 - Muito raramente         184   20.49   21.20    ********** 
RG05 - Não faço                 47    5.23    5.41    *** 
       ENSEMBLE                868   96.66  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  22 . Ir ao cinema, concertos, teatro 
RG01 - Todos os dias             2    0.22    0.23    * 
RG02 - Quase todos dias          5    0.56    0.57    * 
RG03 - Algumas vezes           512   57.02   58.51    *************************** 
RG04 - Muito raramente         282   31.40   32.23    *************** 
RG05 - Não faço                 74    8.24    8.46    **** 
       ENSEMBLE                875   97.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  23 . Realizar trabalho benévolo 
RG01 - Todos os dias             6    0.67    0.70    * 
RG02 - Quase todos dias          8    0.89    0.93    * 
RG03 - Algumas vezes            72    8.02    8.39    **** 
RG04 - Muito raramente         146   16.26   17.02    ******** 
RG05 - Não faço                626   69.71   72.96    ********************************** 
       ENSEMBLE                858   95.55  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  24 . Lida da casa 
RG01 - Todos os dias           349   38.86   39.75    ******************* 



Anexo 16 – Estatística descritiva das respostas do questionário aplicado aos pais 

 89

RG02 - Quase todos dias        158   17.59   18.00    ********* 
RG03 - Algumas vezes           205   22.83   23.35    *********** 
RG04 - Muito raramente         113   12.58   12.87    ****** 
RG05 - Não faço                 53    5.90    6.04    *** 
       ENSEMBLE                878   97.77  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  25 . Participa em actividades associativas 
RG01 - Todos os dias             7    0.78    0.81    * 
RG02 - Quase todos dias         16    1.78    1.86    * 
RG03 - Algumas vezes           105   11.69   12.18    ****** 
RG04 - Muito raramente         128   14.25   14.85    ******* 
RG05 - Não faço                606   67.48   70.30    ********************************* 
       ENSEMBLE                862   95.99  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  26 . Visita pessoas conhecidas 
RG01 - Todos os dias             9    1.00    1.03    * 
RG02 - Quase todos dias         34    3.79    3.89    ** 
RG03 - Algumas vezes           638   71.05   73.08    ********************************** 
RG04 - Muito raramente         173   19.27   19.82    ********** 
RG05 - Não faço                 19    2.12    2.18    ** 
       ENSEMBLE                873   97.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  27 . Praticar AF sem enquadramento 
RG01 - Todos os dias            23    2.56    2.65    ** 
RG02 - Quase todos dias         83    9.24    9.55    ***** 
RG03 - Algumas vezes           305   33.96   35.10    ***************** 
RG04 - Muito raramente         157   17.48   18.07    ********* 
RG05 - Não faço                301   33.52   34.64    **************** 
       ENSEMBLE                869   96.77  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  28 . ANDAR de bicicleta 
RH01 - Sim                     124   13.81   13.81    ******* 
RH02 - Não selecciona opção    774   86.19   86.19    **************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  29 . Dançar 
RH01 - Sim                      42    4.68    4.68    *** 
RH02 - Não selecciona opção    856   95.32   95.32    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 . Desportos equestres 
RH01 - Sim                       2    0.22    0.22    * 
RH02 - Não selecciona opção    896   99.78   99.78    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  31 . Pesca 
RH01 - Sim                      11    1.22    1.22    * 
RH02 - Não selecciona opção    887   98.78   98.78    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  32 . Jardinagem 
RH01 - Sim                     131   14.59   14.59    ******* 
RH02 - Não selecciona opção    767   85.41   85.41    **************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  33 . Futebol 
RH01 - Sim                      58    6.46    6.46    *** 
RH02 - Não selecciona opção    840   93.54   93.54    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  34 . Basquetebol 
RH01 - Sim                       4    0.45    0.45    * 
RH02 - Não selecciona opção    894   99.55   99.55    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  35 . Andebol 
RH01 - Sim                       4    0.45    0.45    * 
RH02 - Não selecciona opção    894   99.55   99.55    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
36 . Voleibol 
RH01 - Sim                       6    0.67    0.67    * 
RH02 - Não selecciona opção    892   99.33   99.33    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  37 . Outros jogos de equipa 
RH01 - Sim                       3    0.33    0.33    * 
RH02 - Não selecciona opção    895   99.67   99.67    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  38 . Golfe 
RH01 - Sim                       5    0.56    0.56    * 
RH02 - Não selecciona opção    893   99.44   99.44    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  39 . Montanhismo, escalada, orientação 
RH01 - Sim                       5    0.56    0.56    * 
RH02 - Não selecciona opção    893   99.44   99.44    ******************************************* 
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       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  40 . Aeróbica, Step, actividades de  ginásios 
RH01 - Sim                      80    8.91    8.91    ***** 
RH02 - Não selecciona opção    818   91.09   91.09    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  41 . Musculação e cárdio-fitness 
RH01 - Sim                      73    8.13    8.13    **** 
RH02 - Não selecciona opção    825   91.87   91.87    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  42 . Artes marciais 
RH01 - Sim                       4    0.45    0.45    * 
RH02 - Não selecciona opção    894   99.55   99.55    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  43 . Jogos de raquete 
RH01 - Sim                      33    3.67    3.67    ** 
RH02 - Não selecciona opção    865   96.33   96.33    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  44 . Natação 
RH01 - Sim                      87    9.69    9.69    ***** 
RH02 - Não selecciona opção    811   90.31   90.31    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  45 . Hidroginástica 
RH01 - Sim                      51    5.68    5.68    *** 
RH02 - Não selecciona opção    847   94.32   94.32    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  46 . Correr 
RH01 - Sim                      81    9.02    9.02    ***** 
RH02 - Não selecciona opção    817   90.98   90.98    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  47 . CAMINHAR 
RH01 - Sim                     405   45.10   45.10    ********************* 
RH02 - Não selecciona opção    493   54.90   54.90    ************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  48 . Canoagem, remo, vela 
RH01 - Sim                       8    0.89    0.89    * 
RH02 - Não selecciona opção    890   99.11   99.11    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  49 . Outra actividade 
RH01 - Sim                      31    3.45    3.45    ** 
RH02 - Não selecciona opção    867   96.55   96.55    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  50 . ANDAR de bicicleta 
RG01 - Nenhuma vez             780   86.86   86.86    **************************************** 
RG02 - 1 vez                    87    9.69    9.69    ***** 
RG03 - 2 vezes                  19    2.12    2.12    * 
RG04 - 3 vezes                  10    1.11    1.11    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   1    0.11    0.11    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  51 . Dançar 
RG01 - Nenhuma vez             857   95.43   95.43    ******************************************* 
RG02 - 1 vez                    24    2.67    2.67    ** 
RG03 - 2 vezes                   8    0.89    0.89    * 
RG04 - 3 vezes                   4    0.45    0.45    * 
RG05 - 4 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG06 - 5 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   1    0.11    0.11    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  52 . Desportos equestres 
RG01 - Nenhuma vez             896   99.78   99.78    ****************************************** 
RG02 - 1 vez                     2    0.22    0.22    * 
RG03 - 2 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  53 . Pesca 
RG01 - Nenhuma vez             889   99.00   99.00    ******************************************* 
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RG02 - 1 vez                     7    0.78    0.78    * 
RG03 - 2 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  54 . Jardinagem 
RG01 - Nenhuma vez             774   86.19   86.19    *************************************** 
RG02 - 1 vez                    69    7.68    7.68    **** 
RG03 - 2 vezes                  32    3.56    3.56    ** 
RG04 - 3 vezes                  11    1.22    1.22    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   5    0.56    0.56    * 
RG07 - 6 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG08 - 7 vezes                   6    0.67    0.67    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  55 . Futebol 
RG01 - Nenhuma vez             843   93.88   93.88    ***************************************** 
RG02 - 1 vez                    48    5.35    5.35    *** 
RG03 - 2 vezes                   7    0.78    0.78    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  56 . Basquetebol 
RG01 - Nenhuma vez             895   99.67   99.67    ****************************************** 
RG02 - 1 vez                     3    0.33    0.33    * 
RG03 - 2 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  57 . Andebol 
RG01 - Nenhuma vez             894   99.55   99.55    ****************************************** 
RG02 - 1 vez                     2    0.22    0.22    * 
RG03 - 2 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG04 - 3 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  58 . Voleibol 
RG01 - Nenhuma vez             893   99.44   99.44    ****************************************** 
RG02 - 1 vez                     3    0.33    0.33    * 
RG03 - 2 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  59 . Outros jogos de equipa 
RG01 - Nenhuma vez             895   99.67   99.67    ******************************************* 
RG02 - 1 vez                     3    0.33    0.33    * 
RG03 - 2 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  60 . Golfe 
RG01 - Nenhuma vez             894   99.55   99.55    ****************************************** 
RG02 - 1 vez                     0    0.00    0.00    * 
RG03 - 2 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG04 - 3 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  61 . Montanhismo, escalada, orientação 
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RG01 - Nenhuma vez             895   99.67   99.67    ***************************************** 
RG02 - 1 vez                     3    0.33    0.33    * 
RG03 - 2 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  62 . Aeróbica, Step, actividades de  ginásios 
RG01 - Nenhuma vez             820   91.31   91.31    ******************************************* 
RG02 - 1 vez                    14    1.56    1.56    * 
RG03 - 2 vezes                  37    4.12    4.12    ** 
RG04 - 3 vezes                  17    1.89    1.89    * 
RG05 - 4 vezes                   5    0.56    0.56    * 
RG06 - 5 vezes                   5    0.56    0.56    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  63 . Musculação e cárdio-fitness 
RG01 - Nenhuma vez             829   92.32   92.32    ******************************************* 
RG02 - 1 vez                    24    2.67    2.67    ** 
RG03 - 2 vezes                  21    2.34    2.34    ** 
RG04 - 3 vezes                  13    1.45    1.45    * 
RG05 - 4 vezes                   5    0.56    0.56    * 
RG06 - 5 vezes                   4    0.45    0.45    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   2    0.22    0.22    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  64 . Artes marciais 
RG01 - Nenhuma vez             895   99.67   99.67    **************************************** 
RG02 - 1 vez                     0    0.00    0.00    * 
RG03 - 2 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG04 - 3 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG05 - 4 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  65 . Jogos de raquete 
RG01 - Nenhuma vez             869   96.77   96.77    ****************************************** 
RG02 - 1 vez                    20    2.23    2.23    ** 
RG03 - 2 vezes                   5    0.56    0.56    * 
RG04 - 3 vezes                   4    0.45    0.45    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  66 . Natação 
RG01 - Nenhuma vez             814   90.65   90.65    ***************************************** 
RG02 - 1 vez                    42    4.68    4.68    *** 
RG03 - 2 vezes                  33    3.67    3.67    ** 
RG04 - 3 vezes                   6    0.67    0.67    * 
RG05 - 4 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG06 - 5 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  67 . Hidroginástica 
RG01 - Nenhuma vez             851   94.77   94.77    **************************************** 
RG02 - 1 vez                    14    1.56    1.56    * 
RG03 - 2 vezes                  28    3.12    3.12    ** 
RG04 - 3 vezes                   4    0.45    0.45    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  68 . Correr 
RG01 - Nenhuma vez             828   92.20   92.20    **************************************** 
RG02 - 1 vez                    33    3.67    3.67    ** 
RG03 - 2 vezes                  16    1.78    1.78    * 
RG04 - 3 vezes                  12    1.34    1.34    * 
RG05 - 4 vezes                   5    0.56    0.56    * 
RG06 - 5 vezes                   4    0.45    0.45    * 
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RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  69 . CAMINHAR 
RG01 - Nenhuma vez             533   59.35   59.35    **************************** 
RG02 - 1 vez                    93   10.36   10.36    ***** 
RG03 - 2 vezes                  64    7.13    7.13    **** 
RG04 - 3 vezes                  45    5.01    5.01    *** 
RG05 - 4 vezes                  20    2.23    2.23    ** 
RG06 - 5 vezes                  62    6.90    6.90    **** 
RG07 - 6 vezes                  20    2.23    2.23    ** 
RG08 - 7 vezes                  61    6.79    6.79    **** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  70 . Canoagem, remo, vela 
RG01 - Nenhuma vez             894   99.55   99.55    ******************************************* 
RG02 - 1 vez                     3    0.33    0.33    * 
RG03 - 2 vezes                   1    0.11    0.11    * 
RG04 - 3 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  71 . Outra actividade 
RG01 - Nenhuma vez             872   97.10   97.10    ******************************************* 
RG02 - 1 vez                    13    1.45    1.45    * 
RG03 - 2 vezes                   7    0.78    0.78    * 
RG04 - 3 vezes                   3    0.33    0.33    * 
RG05 - 4 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG06 - 5 vezes                   2    0.22    0.22    * 
RG07 - 6 vezes                   0    0.00    0.00    * 
RG08 - 7 vezes                   1    0.11    0.11    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  72 . AF semanal - Frequência 
IM01 - Nenhuma vez             301   33.52   33.52    **************** 
IM02 - 1 vez                    90   10.02   10.02    ***** 
IM03 - 2 a 3 vezes             196   21.83   21.83    *********** 
IM04 - 4 a 6 vezes             165   18.37   18.37    ********* 
IM05 - 7 vezes ou mais         146   16.26   16.26    ******** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  73 . AF semanal (mod. colectivas) - Frequência 
IM01 - Nenhuma vez             835   92.98   92.98    ******************************************* 
IM02 - 1 vez                    48    5.35    5.35    *** 
IM03 - 2 a 3 vezes              13    1.45    1.45    * 
IM04 - 4 a 6 vezes               2    0.22    0.22    * 
IM05 - 7 vezes ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  74 . ANDAR de bicicleta 
RH01 - Até 30 minutos           44    4.90   36.07    ***************** 
RH02 - 1 hora                   38    4.23   31.15    *************** 
RH03 - 1 hora e meia            18    2.00   14.75    ******* 
RH04 - 2 horas                  11    1.22    9.02    ***** 
RH05 - 2 horas e meia            3    0.33    2.46    ** 
RH06 - 3 horas ou mais           8    0.89    6.56    **** 
       ENSEMBLE                122   13.59  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  75 . Dançar 
RH01 - Até 30 minutos           15    1.67   37.50    ****************** 
RH02 - 1 hora                   14    1.56   35.00    ***************** 
RH03 - 1 hora e meia             3    0.33    7.50    **** 
RH04 - 2 horas                   4    0.45   10.00    ***** 
RH05 - 2 horas e meia            2    0.22    5.00    *** 
RH06 - 3 horas ou mais           2    0.22    5.00    *** 
       ENSEMBLE                 40    4.45  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  76 . Desportos equestres 
RH01 - Até 30 minutos            1    0.11   50.00    ************************ 
RH02 - 1 hora                    0    0.00    0.00    * 
RH03 - 1 hora e meia             0    0.00    0.00    * 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           1    0.11   50.00    ************************ 
       ENSEMBLE                  2    0.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  77 . Pesca 
RH01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
RH02 - 1 hora                    0    0.00    0.00    * 
RH03 - 1 hora e meia             1    0.11    9.09    ***** 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            1    0.11    9.09    ***** 
RH06 - 3 horas ou mais           9    1.00   81.82    ************************************** 
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       ENSEMBLE                 11    1.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  78 . Jardinagem 
RH01 - Até 30 minutos           34    3.79   26.98    ************* 
RH02 - 1 hora                   33    3.67   26.19    ************* 
RH03 - 1 hora e meia            22    2.45   17.46    ********* 
RH04 - 2 horas                  19    2.12   15.08    ******* 
RH05 - 2 horas e meia            6    0.67    4.76    *** 
RH06 - 3 horas ou mais          12    1.34    9.52    ***** 
       ENSEMBLE                126   14.03  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  79 . Futebol 
RH01 - Até 30 minutos            2    0.22    3.64    ** 
RH02 - 1 hora                   29    3.23   52.73    ************************* 
RH03 - 1 hora e meia            20    2.23   36.36    ***************** 
RH04 - 2 horas                   4    0.45    7.27    **** 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 55    6.12  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  80 . Basquetebol 
RH01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
RH02 - 1 hora                    1    0.11   25.00    ************ 
RH03 - 1 hora e meia             2    0.22   50.00    ************************ 
RH04 - 2 horas                   1    0.11   25.00    ************ 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  4    0.45  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  81 . Andebol 
RH01 - Até 30 minutos            1    0.11   25.00    ************ 
RH02 - 1 hora                    0    0.00    0.00    * 
RH03 - 1 hora e meia             1    0.11   25.00    ************ 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            2    0.22   50.00    ************************ 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  4    0.45  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  82 . Voleibol 
RH01 - Até 30 minutos            1    0.11   20.00    ********** 
RH02 - 1 hora                    3    0.33   60.00    **************************** 
RH03 - 1 hora e meia             1    0.11   20.00    ********** 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  5    0.56  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  83 . Outros jogos de equipa 
RH01 - Até 30 minutos            1    0.11   33.33    **************** 
RH02 - 1 hora                    2    0.22   66.67    ******************************* 
RH03 - 1 hora e meia             0    0.00    0.00    * 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    0.33  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  84 . Golfe 
RH01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
RH02 - 1 hora                    1    0.11   20.00    ********** 
RH03 - 1 hora e meia             2    0.22   40.00    ******************* 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           2    0.22   40.00    ******************* 
       ENSEMBLE                  5    0.56  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  85 . Montanhismo, escalada, orientação 
RH01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
RH02 - 1 hora                    0    0.00    0.00    * 
RH03 - 1 hora e meia             2    0.22   50.00    ************************ 
RH04 - 2 horas                   1    0.11   25.00    ************ 
RH05 - 2 horas e meia            1    0.11   25.00    ************ 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  4    0.45  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  86 . Aeróbica, step, actividades de  ginásios 
RH01 - Até 30 minutos            9    1.00   11.54    ****** 
RH02 - 1 hora                   55    6.12   70.51    ********************************* 
RH03 - 1 hora e meia             8    0.89   10.26    ***** 
RH04 - 2 horas                   3    0.33    3.85    ** 
RH05 - 2 horas e meia            1    0.11    1.28    * 
RH06 - 3 horas ou mais           2    0.22    2.56    ** 
       ENSEMBLE                 78    8.69  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  87 . Musculação e cárdio-fitness 
RH01 - Até 30 minutos           18    2.00   25.00    ************ 
RH02 - 1 hora                   36    4.01   50.00    ************************ 
RH03 - 1 hora e meia            13    1.45   18.06    ********* 
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RH04 - 2 horas                   1    0.11    1.39    * 
RH05 - 2 horas e meia            3    0.33    4.17    ** 
RH06 - 3 horas ou mais           1    0.11    1.39    * 
       ENSEMBLE                 72    8.02  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  88 . Artes marciais 
RH01 - Até 30 minutos            1    0.11   25.00    ************ 
RH02 - 1 hora                    1    0.11   25.00    ************ 
RH03 - 1 hora e meia             1    0.11   25.00    ************ 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           1    0.11   25.00    ************ 
       ENSEMBLE                  4    0.45  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  89 . Jogos de raquete 
RH01 - Até 30 minutos            6    0.67   20.00    ********** 
RH02 - 1 hora                   11    1.22   36.67    ***************** 
RH03 - 1 hora e meia             8    0.89   26.67    ************* 
RH04 - 2 horas                   3    0.33   10.00    ***** 
RH05 - 2 horas e meia            1    0.11    3.33    ** 
RH06 - 3 horas ou mais           1    0.11    3.33    ** 
       ENSEMBLE                 30    3.34  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  90 . Natação 
RH01 - Até 30 minutos            6    0.67    6.98    **** 
RH02 - 1 hora                   72    8.02   83.72    *************************************** 
RH03 - 1 hora e meia             6    0.67    6.98    **** 
RH04 - 2 horas                   2    0.22    2.33    ** 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 86    9.58  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  91 . Hidroginástica 
RH01 - Até 30 minutos            3    0.33    6.25    *** 
RH02 - 1 hora                   43    4.79   89.58    ****************************************** 
RH03 - 1 hora e meia             2    0.22    4.17    ** 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 48    5.35  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  92 . Correr 
RH01 - Até 30 minutos           26    2.90   33.77    **************** 
RH02 - 1 hora                   40    4.45   51.95    ************************ 
RH03 - 1 hora e meia             7    0.78    9.09    ***** 
RH04 - 2 horas                   2    0.22    2.60    ** 
RH05 - 2 horas e meia            1    0.11    1.30    * 
RH06 - 3 horas ou mais           1    0.11    1.30    * 
       ENSEMBLE                 77    8.57  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  93 . CAMINHAR 
RH01 - Até 30 minutos          153   17.04   38.54    ****************** 
RH02 - 1 hora                  162   18.04   40.81    ******************* 
RH03 - 1 hora e meia            40    4.45   10.08    ***** 
RH04 - 2 horas                  29    3.23    7.30    **** 
RH05 - 2 horas e meia            3    0.33    0.76    * 
RH06 - 3 horas ou mais          10    1.11    2.52    ** 
       ENSEMBLE                397   44.21  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  94 . Canoagem, remo, vela 
RH01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
RH02 - 1 hora                    1    0.11   20.00    ********** 
RH03 - 1 hora e meia             0    0.00    0.00    * 
RH04 - 2 horas                   0    0.00    0.00    * 
RH05 - 2 horas e meia            3    0.33   60.00    **************************** 
RH06 - 3 horas ou mais           1    0.11   20.00    ********** 
       ENSEMBLE                  5    0.56  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  95 . Outra actividade 
RH01 - Até 30 minutos            6    0.67   23.08    *********** 
RH02 - 1 hora                    9    1.00   34.62    **************** 
RH03 - 1 hora e meia             4    0.45   15.38    ******** 
RH04 - 2 horas                   2    0.22    7.69    **** 
RH05 - 2 horas e meia            0    0.00    0.00    * 
RH06 - 3 horas ou mais           5    0.56   19.23    ********* 
       ENSEMBLE                 26    2.90  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  96 . Classificação da prática de AF 
JP01 - Sedentário              595   66.26   66.26    ******************************* 
JP02 - Pouco activo            211   23.50   23.50    *********** 
P603 - Sufictm activo           62    6.90    6.90    **** 
P604 - Muito activo             30    3.34    3.34    ** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  97 . Participa a nível COMPETITIVO 
RG01 - Sim                      16    1.78    2.03    * 
RG02 - Não                     773   86.08   97.97    ****************************************** 
       ENSEMBLE                789   87.86  100.00 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  98 . Actividade 
AC01 - Andar de Bicicleta        1    0.11    5.26    *** 
AC02 - Dançar                    2    0.22   10.53    ***** 
AC03 - Desportos Equestres       1    0.11    5.26    *** 
AC04 - Pesca                     0    0.00    0.00    * 
AC05 - Jardinagem                0    0.00    0.00    * 
AC06 - Futebol                   0    0.00    0.00    * 
AC07 - Basquetebol               0    0.00    0.00    * 
AC08 - Andebol                   2    0.22   10.53    ***** 
AC09 - Voleibol                  0    0.00    0.00    * 
AC10 - Outros Jogos Equipa       0    0.00    0.00    * 
AC11 - Golfe                     1    0.11    5.26    *** 
AC12 - Mont/Esc/Orien            0    0.00    0.00    * 
AC13 - Aerób/Step/ActGrupo       0    0.00    0.00    * 
AC14 - Musculação/Card           0    0.00    0.00    * 
AC15 - Artes Marciais            0    0.00    0.00    * 
AC16 - Jogos de raquete          4    0.45   21.05    ********** 
AC17 - Natação                   1    0.11    5.26    *** 
AC18 - Hidroginástica            0    0.00    0.00    * 
AC19 - Correr                    5    0.56   26.32    ************* 
AC20 - Caminhar                  0    0.00    0.00    * 
AC21 - Canoag/Remo/Vela          0    0.00    0.00    * 
AC22 - Outras                    2    0.22   10.53    ***** 
       ENSEMBLE                 19    2.12  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  99 . Situação em que se encontra 
P901 - Afirmação 1             122   13.59   14.22    ******* 
P902 - Afirmação 2             250   27.84   29.14    ************** 
P903 - Afirmação 3             157   17.48   18.30    ********* 
P904 - Afirmação 4              27    3.01    3.15    ** 
P905 - Afirmação 5             162   18.04   18.88    ********* 
P906 - Afirmação 6              61    6.79    7.11    **** 
P907 - Não sei                  79    8.80    9.21    ***** 
       ENSEMBLE                858   95.55  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 100 . Teve EF na Escola 
SB01 - Sim                     731   81.40   84.80    **************************************** 
SB02 - Não                     131   14.59   15.20    ******* 
       ENSEMBLE                862   95.99  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 101 . Em que grau de ensino 
VT01 - Ensino Primário         240   26.73   33.24    **************** 
VT02 - A partir do 5º ano      482   53.67   66.76    ******************************* 
       ENSEMBLE                722   80.40  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 102 . Experiência Pessoal na EF 
VU01 - Muito má                 17    1.89    2.33    ** 
VU02 - Má                       75    8.35   10.26    ***** 
VU03 - Nem má nem boa          262   29.18   35.84    ***************** 
VU04 - Boa                     321   35.75   43.91    ********************* 
VU05 - Muito boa                56    6.24    7.66    **** 
       ENSEMBLE                731   81.40  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 103 . Competência do professor 
VV01 - Sem importância          18    2.00    2.62    ** 
VV02 - Pouco importante         35    3.90    5.09    *** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp       94   10.47   13.68    ******* 
VV04 - Muito importante        422   46.99   61.43    ***************************** 
VV05 - Totalm importante       118   13.14   17.18    ******** 
       ENSEMBLE                687   76.50  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 104 . Benefícios colhidos 
VV01 - Sem importância          21    2.34    3.12    ** 
VV02 - Pouco importante         53    5.90    7.89    **** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp      117   13.03   17.41    ********* 
VV04 - Muito importante        404   44.99   60.12    **************************** 
VV05 - Totalm importante        77    8.57   11.46    ****** 
       ENSEMBLE                672   74.83  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 105 . Convívio 
VV01 - Sem importância          24    2.67    3.51    ** 
VV02 - Pouco importante         44    4.90    6.44    *** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp      145   16.15   21.23    ********** 
VV04 - Muito importante        401   44.65   58.71    **************************** 
VV05 - Totalm importante        69    7.68   10.10    ***** 
       ENSEMBLE                683   76.06  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 106 . Instalações 
VV01 - Sem importância          20    2.23    2.92    ** 
VV02 - Pouco importante         44    4.90    6.41    *** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp      141   15.70   20.55    ********** 
VV04 - Muito importante        387   43.10   56.41    ************************** 
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VV05 - Totalm importante        94   10.47   13.70    ******* 
       ENSEMBLE                686   76.39  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 107 . Conteúdos 
VV01 - Sem importância          14    1.56    2.06    * 
VV02 - Pouco importante         49    5.46    7.20    **** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp      141   15.70   20.70    ********** 
VV04 - Muito importante        396   44.10   58.15    *************************** 
VV05 - Totalm importante        81    9.02   11.89    ****** 
       ENSEMBLE                681   75.84  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 108 . Organização 
VV01 - Sem importância          14    1.56    2.05    * 
VV02 - Pouco importante         45    5.01    6.59    **** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp      154   17.15   22.55    *********** 
VV04 - Muito importante        389   43.32   56.95    *************************** 
VV05 - Totalm importante        81    9.02   11.86    ****** 
       ENSEMBLE                683   76.06  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 109 . Características da aula 
VV01 - Sem importância          14    1.56    2.04    * 
VV02 - Pouco importante         36    4.01    5.25    *** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp      125   13.92   18.22    ********* 
VV04 - Muito importante        435   48.44   63.41    ****************************** 
VV05 - Totalm importante        76    8.46   11.08    ****** 
       ENSEMBLE                686   76.39  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 110 . Outro 
VV01 - Sem importância           3    0.33    7.50    **** 
VV02 - Pouco importante          2    0.22    5.00    *** 
VV03 - Nem pc nem mto Imp        4    0.45   10.00    ***** 
VV04 - Muito importante         18    2.00   45.00    ********************* 
VV05 - Totalm importante        13    1.45   32.50    *************** 
       ENSEMBLE                 40    4.45  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 111 . Importância da EF no currículo 
VW01 - Obrigat/ avaliação      463   51.56   52.55    ************************* 
VW02 - Obrigat/ s avaliação    364   40.53   41.32    ******************** 
VW03 - Opcional                 44    4.90    4.99    *** 
VW04 - Não deve existir          6    0.67    0.68    * 
VW05 - Sem opinião               4    0.45    0.45    * 
       ENSEMBLE                881   98.11  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 112 . Finalidade da EF 
WE01 - Libertar energias        42    4.68    5.07    *** 
WE02 - Promover aprendiz       131   14.59   15.82    ******** 
WE03 - Aprender cond moral      12    1.34    1.45    * 
WE04 - Promover EV             607   67.59   73.31    ********************************** 
WE05 - Proporcionar descont     35    3.90    4.23    ** 
WE06 - Sem opinião               1    0.11    0.12    * 
       ENSEMBLE                828   92.20  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 113 . Imp das apz em EF - praticar jogos 
WF01 - Sim                      60    6.68    6.68    **** 
WF02 - Não selecciona opção    838   93.32   93.32    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 114 . Imp das apz em EF - jogar com todos 
WF01 - Sim                     124   13.81   13.81    ******* 
WF02 - Não selecciona opção    774   86.19   86.19    **************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 115 . Imp das apz em EF - organizar treino de res. 
WF01 - Sim                      43    4.79    4.79    *** 
WF02 - Não selecciona opção    855   95.21   95.21    ***************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 116 . Imp das apz em EF - praticar Atletismo 
WF01 - Sim                      27    3.01    3.01    ** 
WF02 - Não selecciona opção    871   96.99   96.99    ***************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 117 . Imp das apz em EF - sentir-se bem 
WF01 - Sim                     393   43.76   43.76    ********************* 
WF02 - Não selecciona opção    505   56.24   56.24    ************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 118 . Imp das apz em EF - praticar ginástica 
WF01 - Sim                      20    2.23    2.23    ** 
WF02 - Não selecciona opção    878   97.77   97.77    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 119 . Imp das apz em EF - gostar de exercitar 
WF01 - Sim                     294   32.74   32.74    **************** 
WF02 - Não selecciona opção    604   67.26   67.26    ******************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 120 . IpImp das apz em EF - relação entre ex e S 
WF01 - Sim                     562   62.58   62.58    ***************************** 
WF02 - Não selecciona opção    336   37.42   37.42    ****************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 121 . Imp das apz em EF - praticar c o sexo oposto 
WF01 - Sim                       9    1.00    1.00    * 
WF02 - Não selecciona opção    889   99.00   99.00    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 122 . Imp das apz em EF - desempenhar diferentes papeis 
WF01 - Sim                      15    1.67    1.67    * 
WF02 - Não selecciona opção    883   98.33   98.33    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 123 . Imp das apz em EF - criticar reportagens 
WF01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
WF02 - Não selecciona opção    898  100.00  100.00    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 124 . Imp das apz em EF - interessar-se por outros deportos 
WF01 - Sim                      90   10.02   10.02    ***** 
WF02 - Não selecciona opção    808   89.98   89.98    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 125 . ESTILO DE VIDA DO EDUCANDO 
WG01 - Muito activo            159   17.71   18.03    ********* 
WG02 - Activo                  358   39.87   40.59    ******************* 
WG03 - Sufic activo            230   25.61   26.08    ************ 
WG04 - Pouco activo            118   13.14   13.38    ******* 
P105 - Sedentário               17    1.89    1.93    * 
       ENSEMBLE                882   98.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 126 . O q pensa das AFD - ajuda a aliviar a tensão 
WS01 - Sim                     322   35.86   35.86    ***************** 
WS02 - Não selecciona opção    576   64.14   64.14    ****************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 127 . O q pensa das AFD - para manter bom estado de S 
WS01 - Sim                     665   74.05   74.05    *********************************** 
WS02 - Não selecciona opção    233   25.95   25.95    ************ 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 128 . O q pensa das AFD - mt imp para sociabilizar 
WS01 - Sim                     139   15.48   15.48    ******** 
WS02 - Não selecciona opção    759   84.52   84.52    *************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 129 . O q pensa das AFD - ajuda a perder peso 
WS01 - Sim                      40    4.45    4.45    *** 
WS02 - Não selecciona opção    858   95.55   95.55    *********************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 130 . O q pensa das AFD - proporciona diversão 
WS01 - Sim                     117   13.03   13.03    ****** 
WS02 - Não selecciona opção    781   86.97   86.97    ***************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 131 . O q pensa das AFD - imp p estar em forma 
WS01 - Sim                     282   31.40   31.40    *************** 
WS02 - Não selecciona opção    616   68.60   68.60    ******************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 132 . O q pensa das AFD - competição é estimulante 
WS01 - Sim                      36    4.01    4.01    ** 
WS02 - Não selecciona opção    862   95.99   95.99    ************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 133 . O q pensa das AFD - ajuda a trabalhar melhor 
WS01 - Sim                     128   14.25   14.25    ******* 
WS02 - Não selecciona opção    770   85.75   85.75    **************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 134 . O q pensa das AFD - não tenho opinião 
WS01 - Sim                       4    0.45    0.45    * 
WS02 - Não selecciona opção    894   99.55   99.55    *************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 135 . Fact p não exercitar - NÃO SOU DESPORTISTA 
WS01 - Sim                     133   14.81   14.81    ******* 
WS02 - Não selecciona opção    765   85.19   85.19    **************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 136 . Fact p não exercitar - Tenho vergonha 
WS01 - Sim                       7    0.78    0.78    * 
WS02 - Não selecciona opção    891   99.22   99.22    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 137 . Fact p não exercitar - Demasiado caro 
WS01 - Sim                     158   17.59   17.59    ********* 
WS02 - Não selecciona opção    740   82.41   82.41    ************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 138 . Fact p não exercitar - Não tenho um bom estado de saúde 
WS01 - Sim                      69    7.68    7.68    **** 
WS02 - Não selecciona opção    829   92.32   92.32    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 139 . Fact p não exercitar - Não tenho tempo para isso 
WS01 - Sim                     460   51.22   51.22    ************************ 
WS02 - Não selecciona opção    438   48.78   48.78    *********************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 140 . Fact p não exercitar - Não tenho energias suficientes 
WS01 - Sim                      75    8.35    8.35    **** 
WS02 - Não selecciona opção    823   91.65   91.65    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 141 . Fact p não exercitar - Não há infra-estruturas onde vivo 
WS01 - Sim                     106   11.80   11.80    ****** 
WS02 - Não selecciona opção    792   88.20   88.20    ***************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 142 . Fact p não exercitar - Tenho receio de me magoar 
WS01 - Sim                      16    1.78    1.78    * 
WS02 - Não selecciona opção    882   98.22   98.22    ************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 143 . Fact p não exercitar - Sou muito velho 
WS01 - Sim                      20    2.23    2.23    ** 
WS02 - Não selecciona opção    878   97.77   97.77    ************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                         ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 144 . Fact p não exercitar - Prefiro fazer outra coisa 
WS01 - Sim                     155   17.26   17.26    ******** 
WS02 - Não selecciona opção    743   82.74   82.74    *************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 145 . Fact p não exercitar - Não preciso de praticar mais 
WS01 - Sim                      14    1.56    1.56    * 
WS02 - Não selecciona opção    884   98.44   98.44    ***************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 146 . Fact p não exercitar - É uma perda de tempo 
WS01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
WS02 - Não selecciona opção    898  100.00  100.00    ***************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 147 . Fact p não exercitar - Outra razão 
WS01 - Sim                      62    6.90    6.90    **** 
WS02 - Não selecciona opção    836   93.10   93.10    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 148 . Fact p não exercitar - Não se aplica 
WS01 - Sim                     180   20.04   20.04    ********** 
WS02 - Não selecciona opção    718   79.96   79.96    ************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 149 . Fact q influeciam a saúde - ALIMENTAÇÃO 
WS01 - Sim                     603   67.15   67.15    ******************************* 
WS02 - Não selecciona opção    295   32.85   32.85    **************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 150 . Fact q influeciam a saúde - Peso 
WS01 - Sim                      81    9.02    9.02    ***** 
WS02 - Não selecciona opção    817   90.98   90.98    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 151 . Fact q influeciam a saúde - Tabaco 
WS01 - Sim                     313   34.86   34.86    ***************** 
WS02 - Não selecciona opção    585   65.14   65.14    ****************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 152 . Fact q influeciam a saúde - O meio ambiente 
WS01 - Sim                      55    6.12    6.12    *** 
WS02 - Não selecciona opção    843   93.88   93.88    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 153 . Fact q influeciam a saúde - AF 
WS01 - Sim                     325   36.19   36.19    ***************** 
WS02 - Não selecciona opção    573   63.81   63.81    ****************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 154 . Fact q influeciam a saúde - Consumo de álcool 
WS01 - Sim                     128   14.25   14.25    ******* 
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WS02 - Não selecciona opção    770   85.75   85.75    **************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 155 . Fact q influeciam a saúde - Stress 
WS01 - Sim                     138   15.37   15.37    ******** 
WS02 - Não selecciona opção    760   84.63   84.63    *************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 156 . Fact q influeciam a saúde - Herança genética 
WS01 - Sim                      67    7.46    7.46    **** 
WS02 - Não selecciona opção    831   92.54   92.54    ******************************************* 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 157 . Fact q influeciam a saúde - Suporte familiar e dos amigos 
WS01 - Sim                      18    2.00    2.00    * 
WS02 - Não selecciona opção    880   98.00   98.00    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 158 . Fact q influeciam a saúde - Não sei 
WS01 - Sim                       6    0.67    0.67    * 
WS02 - Não selecciona opção    892   99.33   99.33    ****************************************** 
       ENSEMBLE                898  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 159 . Percepção de saúde 
XQ01 - N me sinto c mto boa     57    6.35    6.46    *** 
XQ02 - Razoável                384   42.76   43.54    ********************* 
XQ03 - Boa                     386   42.98   43.76    ********************* 
XQ04 - Muito boa                55    6.12    6.24    *** 
       ENSEMBLE                882   98.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 160 . Percepção do estilo de vida 
YA01 - Muito activo            156   17.37   17.89    ********* 
YA02 - Sufic activo            257   28.62   29.47    ************** 
YA03 - Pouco activo            333   37.08   38.19    ****************** 
YA04 - Sedentário              126   14.03   14.45    ******* 
       ENSEMBLE                872   97.10  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL :     898 
POIDS TOTAL    :     898.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------- 
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |    MINIMUM   
MAXIMUM  |    MIN.2     MAX.2  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------- 
|   2 . P200 - Idade                    897     897.00  |    46.114     6.426  |    24.000    
83.000  |    26.000    80.000  | 
|   3 . P301 - Peso                     884     884.00  |    70.806    13.233  |    40.000   
120.000  |    42.000   110.000  | 
|   4 . P302 - Altura                   890     890.00  |     1.662     0.086  |     1.400     
1.960  |     1.470     1.920  | 
|   5 . IMCp - IMC                      878     878.00  |    25.461     3.658  |    14.000    
39.000  |    15.000    38.000  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------- 
 
HISTOGRAMMES DES VARIABLES CONTINUES 
 
VARIABLE   2 : Idade 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     24.00 INCLUS  ET     84.00 EXCLU,  UNITE 
=  3.97) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
    24.00 |    25.00 |    2  | 
    30.00 |    32.94 |   18  | XXXX 
    36.00 |    39.30 |  160  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    42.00 |    44.38 |  393  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    48.00 |    49.97 |  238  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    54.00 |    55.62 |   58  | XXXXXXXXXXXXXX 
    60.00 |    61.31 |   13  | XXX 
    66.00 |    69.27 |   11  | XX 
    72.00 |    72.00 |    1  | 
    78.00 |    80.67 |    3  | 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    24.00  A    83.00)  |  (DE    24.00  A    84.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            897.00           |            897.00           | 
| MOYENNE    |             46.114          |             46.114          | 
| ECART-TYPE |              6.426          |              6.207          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      24.00 :     0.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         84.00 :     0.00 
 
VARIABLE   3 : Peso 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     40.00 INCLUS  ET    112.00 EXCLU,  UNITE 
=  2.10) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
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    40.00 |    44.75 |   16  | XXXXXXX 
    48.00 |    52.39 |   98  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    56.00 |    59.60 |  159  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    64.00 |    67.40 |  208  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    72.00 |    75.07 |  170  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    80.00 |    82.67 |  139  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    88.00 |    90.98 |   51  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    96.00 |    98.91 |   32  | XXXXXXXXXXXXXXX 
   104.00 |   106.60 |   10  | XXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    40.00  A   120.00)  |  (DE    40.00  A   112.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            884.00           |            883.00           | 
| MOYENNE    |             70.806          |             70.750          | 
| ECART-TYPE |             13.233          |             12.944          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      40.00 :     0.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A        112.00 :     1.00 
 
VARIABLE   4 : Altura 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE      1.45 INCLUS  ET      1.95 EXCLU,  UNITE 
=  1.84) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
     1.45 |     1.50 |   27  | XXXXXXXXXXXXXX 
     1.50 |     1.53 |   68  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.55 |     1.59 |  182  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.60 |     1.64 |  167  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.65 |     1.69 |  177  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.70 |     1.73 |  135  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.75 |     1.78 |   95  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.80 |     1.82 |   30  | XXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.85 |     1.88 |    6  | XXX 
     1.90 |     1.92 |    1  | 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE     1.40  A     1.96)  |  (DE     1.45  A     1.95)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            890.00           |            888.00           | 
| MOYENNE    |              1.662          |              1.662          | 
| ECART-TYPE |              0.086          |              0.084          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A       1.45 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A          1.95 :     1.00 
 
VARIABLE   5 : IMC 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     15.00 INCLUS  ET     40.00 EXCLU,  UNITE 
=  2.83) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
    15.00 |    16.33 |    3  | X 
    17.50 |    18.50 |   22  | XXXXXXX 
    20.00 |    21.28 |  164  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    22.50 |    23.60 |  179  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    25.00 |    25.91 |  280  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    27.50 |    28.43 |  117  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    30.00 |    30.82 |   76  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    32.50 |    33.35 |   23  | XXXXXXXX 
    35.00 |    36.11 |    9  | XXX 
    37.50 |    38.50 |    4  | X 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    14.00  A    39.00)  |  (DE    15.00  A    40.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |            878.00           |            877.00           | 
| MOYENNE    |             25.461          |             25.474          | 
| ECART-TYPE |              3.658          |              3.573          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      15.00 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         40.00 :     0.00 
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Anexo 17 – Estatística descritiva dos questionários aplicados aos professores 
 
 
STATISTIQUES USUELLES DES VARIABLES 
TRIS A PLAT DES VARIABLES NOMINALES 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 . Escola 
BF06 - Xxxxxxx                  72  100.00  100.00    ******************************************* 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   2 . Disciplina que lecciona 
EDFI - Educação Física          10   13.89   13.89    ******* 
PORT - Português                 8   11.11   11.11    ****** 
FRAN - Francês                   1    1.39    1.39    * 
INGL - Inglês                    8   11.11   11.11    ****** 
HIST - História                  2    2.78    2.78    ** 
FILO - Filosofia e Psic          2    2.78    2.78    ** 
GEOG - Geografia                 3    4.17    4.17    ** 
ECON - Economia e cont.          2    2.78    2.78    ** 
MATE - Matemática                7    9.72    9.72    ***** 
FIQU - Física e Química          4    5.56    5.56    *** 
BIGE - Biologia e Geologia       4    5.56    5.56    *** 
EDTE - Educação Tecnológica      1    1.39    1.39    * 
INFO - Informática               3    4.17    4.17    ** 
EMRC - EMRC                      1    1.39    1.39    * 
SOCI - Sociologia                1    1.39    1.39    * 
POFR - Português e Francês       5    6.94    6.94    **** 
POIN - Português e Inglês        1    1.39    1.39    * 
MACN - Ciências Naturais         3    4.17    4.17    ** 
EDVT - Educação Visual           6    8.33    8.33    **** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   3 . Área disciplinar 
AC01 - Educação Física          10   13.89   13.89    ******* 
AC02 - Ciências da natureza     14   19.44   19.44    ********* 
AC03 - Línguas                  23   31.94   31.94    *************** 
AC04 - C. Sociais e humanas      8   11.11   11.11    ****** 
AC05 - Mat. e Informática       10   13.89   13.89    ******* 
AC06 - Artes                     7    9.72    9.72    ***** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   4 . Grau Académico 
BACH - Bacharelato               2    2.78    2.78    ** 
LICE - Licenciatura             62   86.11   86.11    **************************************** 
MEST - Mestrado                  8   11.11   11.11    ****** 
DOUT - Doutoramento              0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   6 . Género 
MASC - Masculino                15   20.83   20.83    ********** 
FEMI - Feminino                 57   79.17   79.17    ************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  11 . Ouvir música 
TDDS - Todos os dias            37   51.39   51.39    ************************ 
QTDS - Quase todos os dias      17   23.61   23.61    *********** 
ALVS - Algumas vezes            17   23.61   23.61    *********** 
MTRM - Muito raramente           1    1.39    1.39    * 
D605 - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  12 . Tocar um instrumento ou cantar 
TDDS - Todos os dias             3    4.17    4.48    *** 
QTDS - Quase todos os dias       2    2.78    2.99    ** 
ALVS - Algumas vezes            14   19.44   20.90    ********** 
MTRM - Muito raramente          12   16.67   17.91    ********* 
NAFO - Não faço                 36   50.00   53.73    ************************* 
       ENSEMBLE                 67   93.06  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  13 . Ver TV ou vídeo 
TDDS - Todos os dias            28   38.89   38.89    ****************** 
QTDS - Quase todos os dias      28   38.89   38.89    ****************** 
ALVS - Algumas vezes            13   18.06   18.06    ********* 
MTRM - Muito raramente           3    4.17    4.17    ** 
NAFO - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  14 . Conviver 
TDDS - Todos os dias             4    5.56    5.80    *** 
QTDS - Quase todos os dias      18   25.00   26.09    ************ 
ALVS - Algumas vezes            42   58.33   60.87    **************************** 
MTRM - Muito raramente           5    6.94    7.25    **** 
NAFO - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
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       ENSEMBLE                 69   95.83  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 . Passar tempo com o companheiro 
TDDS - Todos os dias            37   51.39   55.22    ************************** 
QTDS - Quase todos os dias      16   22.22   23.88    *********** 
ALVS - Algumas vezes             6    8.33    8.96    ***** 
MTRM - Muito raramente           0    0.00    0.00    * 
NAFO - Não faço                  8   11.11   11.94    ****** 
       ENSEMBLE                 67   93.06  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  16 . Jogar às cartas ou jogos de vídeo 
TDDS - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QTDS - Quase todos os dias       0    0.00    0.00    * 
ALVS - Algumas vezes             6    8.33    8.82    ***** 
MTRM - Muito raramente          24   33.33   35.29    ***************** 
NAFO - Não faço                 38   52.78   55.88    ************************** 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  17 . Ler 
TDDS - Todos os dias            28   38.89   38.89    ****************** 
QTDS - Quase todos os dias      33   45.83   45.83    ********************** 
ALVS - Algumas vezes            10   13.89   13.89    ******* 
MTRM - Muito raramente           1    1.39    1.39    * 
NAFO - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  18 . Praticar desporto com enquadramento 
TDDS - Todos os dias             1    1.39    1.41    * 
QTDS - Quase todos os dias       5    6.94    7.04    **** 
ALVS - Algumas vezes            21   29.17   29.58    ************** 
MTRM - Muito raramente          11   15.28   15.49    ******** 
NAFO - Não faço                 33   45.83   46.48    ********************** 
       ENSEMBLE                 71   98.61  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  19 . Assistir a acontecimentos deportivos 
TDDS - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QTDS - Quase todos os dias       1    1.39    1.45    * 
ALVS - Algumas vezes            27   37.50   39.13    ******************* 
MTRM - Muito raramente          20   27.78   28.99    ************** 
NAFO - Não faço                 21   29.17   30.43    ************** 
       ENSEMBLE                 69   95.83  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  20 . Ajudar os filhos nas tarefas escolares 
TDDS - Todos os dias             5    6.94    7.69    **** 
QTDS - Quase todos os dias      11   15.28   16.92    ******** 
ALVS - Algumas vezes            13   18.06   20.00    ********** 
MTRM - Muito raramente           2    2.78    3.08    ** 
NAFO - Não faço                 34   47.22   52.31    ************************* 
       ENSEMBLE                 65   90.28  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  21 . Sair para dançar a noite 
TDDS - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QTDS - Quase todos os dias       0    0.00    0.00    * 
ALVS - Algumas vezes            13   18.06   18.31    ********* 
MTRM - Muito raramente          24   33.33   33.80    **************** 
NAFO - Não faço                 34   47.22   47.89    *********************** 
       ENSEMBLE                 71   98.61  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  22 . Participar em actividade de arte e expressão 
TDDS - Todos os dias             2    2.78    2.82    ** 
QTDS - Quase todos os dias       1    1.39    1.41    * 
ALVS - Algumas vezes            20   27.78   28.17    ************* 
MTRM - Muito raramente          22   30.56   30.99    *************** 
NAFO - Não faço                 26   36.11   36.62    ***************** 
       ENSEMBLE                 71   98.61  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  23 . Estar sozinho 
TDDS - Todos os dias            11   15.28   15.28    ******** 
QTDS - Quase todos os dias      15   20.83   20.83    ********** 
ALVS - Algumas vezes            32   44.44   44.44    ********************* 
MTRM - Muito raramente          13   18.06   18.06    ********* 
NAFO - Não faço                  1    1.39    1.39    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  24 . Passear ou ver montras 
TDDS - Todos os dias             1    1.39    1.41    * 
QTDS - Quase todos os dias       8   11.11   11.27    ****** 
ALVS - Algumas vezes            45   62.50   63.38    ****************************** 
MTRM - Muito raramente          15   20.83   21.13    ********** 
NAFO - Não faço                  2    2.78    2.82    ** 
       ENSEMBLE                 71   98.61  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  25 . Ir ao cinema ou ao teatro 
TDDS - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QTDS - Quase todos os dias       3    4.17    4.17    ** 
ALVS - Algumas vezes            55   76.39   76.39    ************************************ 
MTRM - Muito raramente          13   18.06   18.06    ********* 
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NAFO - Não faço                  1    1.39    1.39    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  26 . Realizar trabalho benévolo 
TDDS - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QTDS - Quase todos os dias       1    1.39    1.43    * 
ALVS - Algumas vezes            10   13.89   14.29    ******* 
MTRM - Muito raramente          18   25.00   25.71    ************ 
NAFO - Não faço                 41   56.94   58.57    *************************** 
       ENSEMBLE                 70   97.22  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  27 . Realizar a lida da casa 
TDDS - Todos os dias            33   45.83   45.83    ********************** 
QTDS - Quase todos os dias      22   30.56   30.56    *************** 
ALVS - Algumas vezes            10   13.89   13.89    ******* 
MTRM - Muito raramente           6    8.33    8.33    **** 
NAFO - Não faço                  1    1.39    1.39    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  28 . Participar em actividades associativas 
TDDS - Todos os dias             1    1.39    1.47    * 
QTDS - Quase todos os dias       1    1.39    1.47    * 
ALVS - Algumas vezes            12   16.67   17.65    ********* 
MTRM - Muito raramente          12   16.67   17.65    ********* 
NAFO - Não faço                 42   58.33   61.76    ***************************** 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  29 . Visitar pessoas conhecidas 
TDDS - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QTDS - Quase todos os dias       4    5.56    5.56    *** 
ALVS - Algumas vezes            55   76.39   76.39    ************************************ 
MTRM - Muito raramente          10   13.89   13.89    ******* 
NAFO - Não faço                  3    4.17    4.17    ** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 . Praticar desporto sem enquadramento 
TDDS - Todos os dias             1    1.39    1.45    * 
QTDS - Quase todos os dias      12   16.67   17.39    ******** 
ALVS - Algumas vezes            31   43.06   44.93    ********************* 
MTRM - Muito raramente          10   13.89   14.49    ******* 
NAFO - Não faço                 15   20.83   21.74    ********** 
       ENSEMBLE                 69   95.83  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  31 . Pratica alguma AF regularmente 
SI01 - Sim                      45   62.50   62.50    ***************************** 
02   - Nao                      27   37.50   37.50    ****************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  32 . Andar de bicicleta 
SI01 - Sim                      12   16.67   16.67    ******** 
NA02 - Não selecciona opção     60   83.33   83.33    *************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  33 . Danças 
SI01 - Sim                       9   12.50   12.50    ****** 
NA02 - Não selecciona opção     63   87.50   87.50    **************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
34 . Desportos equestres 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     72  100.00  100.00    **************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  35 . Pesca 
SI01 - Sim                       1    1.39    1.39    * 
NA02 - Não selecciona opção     71   98.61   98.61    **************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  36 . Jardinagem 
SI01 - Sim                      10   13.89   13.89    ******* 
NA02 - Não selecciona opção     62   86.11   86.11    **************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  37 . Futebol 
SI01 - Sim                       3    4.17    4.17    ** 
NA02 - Não selecciona opção     69   95.83   95.83    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  38 . Basquetebol 
SI01 - Sim                       3    4.17    4.17    ** 
NA02 - Não selecciona opção     69   95.83   95.83    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  39 . Andebol 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     72  100.00  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  40 . Voleibol 
SI01 - Sim                       3    4.17    4.17    ** 
NA02 - Não selecciona opção     69   95.83   95.83    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  41 . Outros desportos de equipa 
SI01 - Sim                       2    2.78    2.78    ** 
NA02 - Não selecciona opção     70   97.22   97.22    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  42 . Golfe 
SI01 - Sim                       1    1.39    1.39    * 
NA02 - Não selecciona opção     71   98.61   98.61    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  43 . Montanhismo, escalada, orientação 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     72  100.00  100.00    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  44 . Aeróbica, step, actividades de grupo 
SI01 - Sim                      15   20.83   20.83    ********** 
NA02 - Não selecciona opção     57   79.17   79.17    ************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  45 . Musculação, cardio-fitness 
SI01 - Sim                      10   13.89   13.89    ******* 
NA02 - Não selecciona opção     62   86.11   86.11    **************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  46 . Artes marciais 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     72  100.00  100.00    ************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  47 . Jogos de raquete 
SI01 - Sim                       3    4.17    4.17    ** 
NA02 - Não selecciona opção     69   95.83   95.83    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  48 . Natação 
SI01 - Sim                      13   18.06   18.06    ********* 
NA02 - Não selecciona opção     59   81.94   81.94    ************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  49 . Hidroginástica 
SI01 - Sim                       6    8.33    8.33    **** 
NA02 - Não selecciona opção     66   91.67   91.67    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  50 . Correr 
SI01 - Sim                       6    8.33    8.33    **** 
NA02 - Não selecciona opção     66   91.67   91.67    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  51 . Caminhar 
SI01 - Sim                      36   50.00   50.00    ************************ 
NA02 - Não selecciona opção     36   50.00   50.00    ************************ 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  52 . Canoagem, remo, vela 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     72  100.00  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  53 . Outra actividade 
SI01 - Sim                       3    4.17    4.17    ** 
NA02 - Não selecciona opção     69   95.83   95.83    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  54 . ANDAR de bicicleta 
0000 - Nenhuma vez              63   87.50   87.50    ***************************************** 
0001 - Uma vez                   5    6.94    6.94    **** 
0002 - Duas vezes                2    2.78    2.78    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              1    1.39    1.39    * 
0005 - Cinco vezes               1    1.39    1.39    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  55 . Danças 
0000 - Nenhuma vez              64   88.89   88.89    ***************************************** 
0001 - Uma vez                   5    6.94    6.94    **** 
0002 - Duas vezes                1    1.39    1.39    * 
0003 - Três vezes                1    1.39    1.39    * 
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0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               1    1.39    1.39    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  56 . Desportos equestres 
0000 - Nenhuma vez              72  100.00  100.00    ******************************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  57 . Pesca 
0000 - Nenhuma vez              72  100.00  100.00    ******************************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  58 . Jardinagem 
0000 - Nenhuma vez              63   87.50   87.50    ***************************************** 
0001 - Uma vez                   6    8.33    8.33    **** 
0002 - Duas vezes                2    2.78    2.78    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               1    1.39    1.39    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  59 . Futebol 
0000 - Nenhuma vez              69   95.83   95.83    ****************************************** 
0001 - Uma vez                   1    1.39    1.39    * 
0002 - Duas vezes                1    1.39    1.39    * 
0003 - Três vezes                1    1.39    1.39    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  60 . Basquetebol 
0000 - Nenhuma vez              69   95.83   95.83    ***************************************** 
0001 - Uma vez                   2    2.78    2.78    ** 
0002 - Duas vezes                1    1.39    1.39    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  61 . Andebol 
0000 - Nenhuma vez              72  100.00  100.00    **************************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  62 . Voleibol 
0000 - Nenhuma vez              69   95.83   95.83    ***************************************** 
0001 - Uma vez                   1    1.39    1.39    * 
0002 - Duas vezes                2    2.78    2.78    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  63 . Outros desportos de equipa 
0000 - Nenhuma vez              70   97.22   97.22    ****************************************** 
0001 - Uma vez                   1    1.39    1.39    * 
0002 - Duas vezes                1    1.39    1.39    * 
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0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        

------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  64 . Golfe 
0000 - Nenhuma vez              71   98.61   98.61    ****************************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                1    1.39    1.39    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  65 . Montanhismo, escalada, orientação 
0000 - Nenhuma vez              72  100.00  100.00    ******************************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  66 . Aeróbica, step, actividades de grupo 
0000 - Nenhuma vez              60   83.33   83.33    *************************************** 
0001 - Uma vez                   7    9.72    9.72    ***** 
0002 - Duas vezes                3    4.17    4.17    ** 
0003 - Três vezes                1    1.39    1.39    * 
0004 - Quatro vezes              1    1.39    1.39    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  67 . Musculação, cardio-fitness 
0000 - Nenhuma vez              64   88.89   88.89    ***************************************** 
0001 - Uma vez                   1    1.39    1.39    * 
0002 - Duas vezes                2    2.78    2.78    ** 
0003 - Três vezes                4    5.56    5.56    *** 
0004 - Quatro vezes              1    1.39    1.39    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  68 . Artes marciais 
0000 - Nenhuma vez              72  100.00  100.00    ******************************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  69 . Jogos de raquete 
0000 - Nenhuma vez              70   97.22   97.22    ******************************************* 
0001 - Uma vez                   1    1.39    1.39    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                1    1.39    1.39    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  70 . Natação 
0000 - Nenhuma vez              59   81.94   81.94    ************************************** 
0001 - Uma vez                   5    6.94    6.94    **** 
0002 - Duas vezes                4    5.56    5.56    *** 
0003 - Três vezes                4    5.56    5.56    *** 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 



Anexo 17 – Estatística descritiva das respostas do questionário aplicado aos professores 

 109

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  71 . Hidroginástica 
0000 - Nenhuma vez              68   94.44   94.44    ****************************************** 
0001 - Uma vez                   2    2.78    2.78    ** 
0002 - Duas vezes                2    2.78    2.78    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  72 . Correr 
0000 - Nenhuma vez              67   93.06   93.06    ******************************************* 
0001 - Uma vez                   2    2.78    2.78    ** 
0002 - Duas vezes                3    4.17    4.17    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  73 . Caminhar 
0000 - Nenhuma vez              38   52.78   52.78    ************************* 
0001 - Uma vez                  11   15.28   15.28    ******** 
0002 - Duas vezes                4    5.56    5.56    *** 
0003 - Três vezes                7    9.72    9.72    ***** 
0004 - Quatro vezes              2    2.78    2.78    ** 
0005 - Cinco vezes               5    6.94    6.94    **** 
0006 - Seis vezes                2    2.78    2.78    ** 
0007 - Sete vezes                3    4.17    4.17    ** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  74 . Canoagem, remo, vela 
0000 - Nenhuma vez              72  100.00  100.00    ****************************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  75 . OUTRA actividade 
0000 - Nenhuma vez              69   95.83   95.83    ******************************************* 
0001 - Uma vez                   1    1.39    1.39    * 
0002 - Duas vezes                1    1.39    1.39    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               1    1.39    1.39    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  76 . AF semanal - Frequência 
CW01 - Nenhuma vez              24   33.33   33.33    **************** 
CW02 - 1 vez                     4    5.56    5.56    *** 
DA03 - 2 a 3 vezes              19   26.39   26.39    ************* 
DA04 - 4 a 6 vezes               6    8.33    8.33    **** 
DA05 - 7 vezes ou mais          19   26.39   26.39    ************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  77 . AF semana (mod. colectivas) - Frequência 
CW01 - Nenhuma vez              63   87.50   87.50    ***************************************** 
CW02 - 1 vez                     3    4.17    4.17    ** 
DA03 - 2 a 3 vezes               5    6.94    6.94    **** 
DA04 - 4 a 6 vezes               1    1.39    1.39    * 
DA05 - 7 vezes ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  78 . Andar de bicicleta 
a30M - até 30 minutos            4    5.56   33.33    **************** 
1hor - uma hora                  5    6.94   41.67    ******************** 
1h30 - uma hora e meia           2    2.78   16.67    ******** 
2hor - duas horas                1    1.39    8.33    **** 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 12   16.67  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  79 . Danças 
a30M - até 30 minutos            3    4.17   33.33    **************** 
1hor - uma hora                  2    2.78   22.22    *********** 
1h30 - uma hora e meia           2    2.78   22.22    *********** 
2hor - duas horas                1    1.39   11.11    ****** 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
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3hom - três horas ou mais        1    1.39   11.11    ****** 
       ENSEMBLE                  9   12.50  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  80 . Desportos equestres 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  0    0.00    0.00    * 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  81 . Pesca 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  0    0.00    0.00    * 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        1    1.39  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                  1    1.39  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  82 . Jardinagem 
a30M - até 30 minutos            3    4.17   30.00    ************** 
1hor - uma hora                  2    2.78   20.00    ********** 
1h30 - uma hora e meia           2    2.78   20.00    ********** 
2hor - duas horas                2    2.78   20.00    ********** 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        1    1.39   10.00    ***** 
       ENSEMBLE                 10   13.89  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  83 . Futebol 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  2    2.78   66.67    ******************************* 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                1    1.39   33.33    **************** 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    4.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  84 . Basquetebol 
a30M - até 30 minutos            2    2.78   66.67    ******************************* 
1hor - uma hora                  1    1.39   33.33    **************** 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    4.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  85 . Andebol 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  0    0.00    0.00    * 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  86 . Voleibol 
a30M - até 30 minutos            2    2.78   66.67    ******************************* 
1hor - uma hora                  1    1.39   33.33    **************** 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    4.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  87 . Outros desportos de equipa 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  1    1.39   50.00    ************************ 
1h30 - uma hora e meia           1    1.39   50.00    ************************ 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  2    2.78  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  88 . Golfe 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  0    0.00    0.00    * 
1h30 - uma hora e meia           1    1.39  100.00    ****************************************** 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    1.39  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  89 . Montanhismo, escalada, orientação 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  0    0.00    0.00    * 
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1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  90 . Aeróbica, step, actividades de grupo 
a30M - até 30 minutos            1    1.39    6.67    **** 
1hor - uma hora                  9   12.50   60.00    **************************** 
1h30 - uma hora e meia           5    6.94   33.33    **************** 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 15   20.83  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  91 . Musculação, cardio-fitness 
a30M - até 30 minutos            1    1.39   10.00    ***** 
1hor - uma hora                  4    5.56   40.00    ******************* 
1h30 - uma hora e meia           5    6.94   50.00    ************************ 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 10   13.89  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  92 . Artes marciais 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  0    0.00    0.00    * 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  93 . Jogos de raquete 
a30M - até 30 minutos            1    1.39   33.33    **************** 
1hor - uma hora                  1    1.39   33.33    **************** 
1h30 - uma hora e meia           1    1.39   33.33    **************** 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    4.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  94 . Natação 
a30M - até 30 minutos            3    4.17   23.08    *********** 
1hor - uma hora                  9   12.50   69.23    ******************************** 
1h30 - uma hora e meia           1    1.39    7.69    **** 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 13   18.06  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  95 . Hidroginástica 
a30M - até 30 minutos            1    1.39   16.67    ******** 
1hor - uma hora                  5    6.94   83.33    *************************************** 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  6    8.33  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  96 . Correr 
a30M - até 30 minutos            3    4.17   50.00    ************************ 
1hor - uma hora                  3    4.17   50.00    ************************ 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  6    8.33  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  97 . Caminhar 
a30M - até 30 minutos           18   25.00   50.00    ************************ 
1hor - uma hora                 12   16.67   33.33    **************** 
1h30 - uma hora e meia           1    1.39    2.78    ** 
2hor - duas horas                1    1.39    2.78    ** 
2h30 - duas horas e meia         1    1.39    2.78    ** 
3hom - três horas ou mais        3    4.17    8.33    **** 
       ENSEMBLE                 36   50.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  98 . Canoagem, remo, vela 
a30M - até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
1hor - uma hora                  0    0.00    0.00    * 
1h30 - uma hora e meia           0    0.00    0.00    * 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hom - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  99 . Outra actividade 
a30M - até 30 minutos            1    1.39   33.33    **************** 
1hor - uma hora                  1    1.39   33.33    **************** 
1h30 - uma hora e meia           1    1.39   33.33    **************** 
2hor - duas horas                0    0.00    0.00    * 
2h30 - duas horas e meia         0    0.00    0.00    * 
3hor - três horas ou mais        0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    4.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 100 . Classificação da duração da AF 
DU01 - Sedentário               40   55.56   55.56    ************************** 
DU03 - Pouco activo             17   23.61   23.61    *********** 
DU04 - Suficmt activo           11   15.28   15.28    ******** 
DU05 - Muito activo              4    5.56    5.56    *** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 101 . Fact p não se exercitar - Não sou desportista 
SI01 - Sim                       6    8.33   15.38    ******** 
Na02 - Não selecciona opção     33   45.83   84.62    *************************************** 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 102 . Fact p não se exercitar - Tenho vergonha 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
Na02 - Não selecciona opção     39   54.17  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 103 . Fact p não se exercitar - Damasiado caro 
SI01 - Sim                       1    1.39    2.56    ** 
Na02 - Não selecciona opção     38   52.78   97.44    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 104 . Fact p não se exercitar - Não tenho um bom estado de saúde 
SI01 - Sim                       1    1.39    2.56    ** 
Na02 - Não selecciona opção     38   52.78   97.44    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 105 . Fact p não se exercitar - Não tenho tempo para isso 
SI01 - Sim                      31   43.06   79.49    ************************************* 
Na02 - Não selecciona opção      8   11.11   20.51    ********** 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 106 . Fact p não se exercitar - Não tenho energias suficientes 
SI01 - Sim                       4    5.56   10.26    ***** 
Na02 - Não selecciona opção     35   48.61   89.74    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 107 . Fact p não se exercitar - Não existem infra-estruturas 
SI01 - Sim                       2    2.78    5.13    *** 
Na02 - Não selecciona opção     37   51.39   94.87    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 108 . Fact p não se exercitar - Tenho receio de me magoar 
SI01 - Sim                       1    1.39    2.56    ** 
Na02 - Não selecciona opção     38   52.78   97.44    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 109 . Fact p não se exercitar - Sou muito velho para isso 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
Na02 - Não selecciona opção     39   54.17  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 110 . Fact p não se exercitar - Prefiro fazer outras coisas 
SI01 - Sim                      13   18.06   33.33    **************** 
Na02 - Não selecciona opção     26   36.11   66.67    ******************************* 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 111 . Fact p não se exercitar - Não preciso de praticar mais 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
Na02 - Não selecciona opção     39   54.17  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 112 . Fact p não se exercitar - O exercício é uma perda de tempo 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
Na02 - Não selecciona opção     39   54.17  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
113 . Fact p não se exercitar - Outra razão 
SI01 - Sim                       8   11.11   20.51    ********** 
Na02 - Não selecciona opção     31   43.06   79.49    ************************************* 
       ENSEMBLE                 39   54.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 114 . Fact p não se exercitar - Não se aplica 
SI01 - Sim                      31   43.06   44.93    ********************* 
Na02 - Não selecciona opção     38   52.78   55.07    ************************** 
       ENSEMBLE                 69   95.83  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 115 . Situação em que se encontra 



Anexo 17 – Estatística descritiva das respostas do questionário aplicado aos professores 

 113

D101 - Afirmação 1               6    8.33    8.96    ***** 
D102 - Afirmação 2              13   18.06   19.40    ********* 
D103 - Afirmação 3              14   19.44   20.90    ********** 
D104 - Afirmação 4               0    0.00    0.00    * 
D105 - Afirmação 5              24   33.33   35.82    ***************** 
D106 - Afirmação 6               9   12.50   13.43    ******* 
D107 - Não sei                   1    1.39    1.49    * 
       ENSEMBLE                 67   93.06  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 116 . O q pensa da prática de AF - Ajuda a aliviar a tensão 
SI01 - Sim                      37   51.39   54.41    ************************** 
Na02 - Não selecciona opção     31   43.06   45.59    ********************* 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 117 . Que pensa da prá de AF - Contribui p manter bom estado de S. 
SI01 - Sim                      55   76.39   80.88    ************************************** 
Na02 - Não selecciona opção     13   18.06   19.12    ********* 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 118 . O q pensa da prática de AF - É importante para conviver 
SI01 - Sim                       3    4.17    4.41    *** 
Na02 - Não selecciona opção     65   90.28   95.59    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 119 . O q pensa da prática de AF - Ajuda a perder peso 
SI01 - Sim                       8   11.11   11.76    ****** 
Na02 - Não selecciona opção     60   83.33   88.24    ***************************************** 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 120 . Que pensa da prátic de AF - Proporciona momentos de diversão 
SI01 - Sim                       1    1.39    1.47    * 
Na02 - Não selecciona opção     67   93.06   98.53    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 121 . O q pensa da prática de AF - É importante p estar em forma 
SI01 - Sim                      19   26.39   27.94    ************* 
Na02 - Não selecciona opção     49   68.06   72.06    ********************************** 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 122 . O q pensa da prática de AF - A competição é estimulante 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
Na02 - Não selecciona opção     68   94.44  100.00    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 123 . O q pensa da prática de AF - Ajuda a trabalhar melhor 
SI01 - Sim                      10   13.89   14.71    ******* 
Na02 - Não selecciona opção     58   80.56   85.29    **************************************** 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 124 . O q pensa da prática de AF - Não tenho opinião 
SI01 - Sim                       1    1.39    1.47    * 
Na02 - Não selecciona opção     67   93.06   98.53    ************************************* 
       ENSEMBLE                 68   94.44  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 125 . Experiência Pessoal da EF escolar 
MUMA - Muito má                  7    9.72   10.61    ***** 
MA00 - Má                        3    4.17    4.55    *** 
NMNB - Nem má nem boa           15   20.83   22.73    *********** 
BOA0 - Boa                      33   45.83   50.00    ************************ 
MBOA - Muito boa                 8   11.11   12.12    ****** 
       ENSEMBLE                 66   91.67  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 126 . Competência do professor 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          0    0.00    0.00    * 
NPNM - Nem pou nem mt imp        2    2.78    3.17    ** 
MTIM - Muito importante         45   62.50   71.43    ********************************* 
TOTI - Totalmente import        16   22.22   25.40    ************ 
       ENSEMBLE                 63   87.50  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 127 . Os benefícios colhidos 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          4    5.56    7.02    **** 
NPNM - Nem pou nem mt imp        6    8.33   10.53    ***** 
MTIM - Muito importante         38   52.78   66.67    ******************************* 
TOTI - Totalmente import         9   12.50   15.79    ******** 
       ENSEMBLE                 57   79.17  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 128 . O convívio 
SIMP - Sem importância           1    1.39    1.72    * 
PIMP - Pouco importante          4    5.56    6.90    **** 
NPNM - Nem pou nem mt imp       13   18.06   22.41    *********** 
MTIM - Muito importante         38   52.78   65.52    ******************************* 
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TOTI - Totalmente import         2    2.78    3.45    ** 
       ENSEMBLE                 58   80.56  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 129 . As condições materiais 
SIMP - Sem importância           2    2.78    3.33    ** 
PIMP - Pouco importante          6    8.33   10.00    ***** 
NPNM - Nem pou nem mt imp        8   11.11   13.33    ******* 
MTIM - Muito importante         35   48.61   58.33    *************************** 
TOTI - Totalmente import         9   12.50   15.00    ******* 
       ENSEMBLE                 60   83.33  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 130 . Os conteúdos 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          3    4.17    5.36    *** 
NPNM - Nem pou nem mt imp       11   15.28   19.64    ********** 
MTIM - Muito importante         33   45.83   58.93    **************************** 
TOTI - Totalmente import         9   12.50   16.07    ******** 
       ENSEMBLE                 56   77.78  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 131 . A organização da Escola 
SIMP - Sem importância           1    1.39    1.64    * 
PIMP - Pouco importante          3    4.17    4.92    *** 
NPNM - Nem pou nem mt imp       12   16.67   19.67    ********** 
MTIM - Muito importante         29   40.28   47.54    ********************** 
TOTI - Totalmente import        16   22.22   26.23    ************* 
       ENSEMBLE                 61   84.72  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 132 . As características da aula 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          2    2.78    3.28    ** 
NPNM - Nem pou nem mt imp        8   11.11   13.11    ******* 
MTIM - Muito importante         35   48.61   57.38    *************************** 
TOTI - Totalmente import        16   22.22   26.23    ************* 
       ENSEMBLE                 61   84.72  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 133 . Outro 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          0    0.00    0.00    * 
NPNM - Nem pou nem mt imp        0    0.00    0.00    * 
MTIM - Muito importante          2    2.78  100.00    ****************************************** 
TOTI - Totalmente import         0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  2    2.78  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 134 . Importância da Educação Física no Currículo 
OBAV - Ser ob com avaliação     51   70.83   70.83    ********************************* 
OBSA - Ser ob sem avaliação     19   26.39   26.39    ************* 
OPCI - Ser opcional              1    1.39    1.39    * 
NDEX - Não deve existir          1    1.39    1.39    * 
NOPI - Não tenho opinião         0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 135 . Finalidade da Educação Física 
LIBE - Libertar energia          1    1.39    1.41    * 
PRAP - Promover aprendi          5    6.94    7.04    **** 
APCM - Aprender Cond moral       4    5.56    5.63    *** 
PREV - Prom estilos de vida     61   84.72   85.92    **************************************** 
MODE - Prop momt descontra       0    0.00    0.00    * 
NTOP - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 71   98.61  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 136 . A oferta de AF da E é suficiente para suscitar benef. na S 
SI01 - Sim                      53   73.61   74.65    *********************************** 
NA02 - Não                      18   25.00   25.35    ************ 
       ENSEMBLE                 71   98.61  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 137 . Fac que influenciam a S - Alimentação 
SI01 - Sim                      61   84.72   84.72    *************************************** 
NA02 - Não selecciona opção     11   15.28   15.28    ******** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 138 . Fac que influenciam a S - Peso 
SI01 - Sim                       6    8.33    8.33    **** 
NA02 - Não selecciona opção     66   91.67   91.67    ******************************************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 139 . Fac que influenciam a S - Tabaco 
SI01 - Sim                       8   11.11   11.11    ****** 
NA02 - Não selecciona opção     64   88.89   88.89    ***************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 140 . Fac que influenciam a S - Meio ambiente 
SI01 - Sim                       3    4.17    4.17    ** 
NA02 - Não selecciona opção     69   95.83   95.83    ****************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 141 . Fac que influenciam a S - AF 
SI01 - Sim                      43   59.72   59.72    **************************** 
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NA02 - Não selecciona opção     29   40.28   40.28    ******************* 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 142 . Fac que influenciam a S - Álcool 
SI01 - Sim                       2    2.78    2.78    ** 
NA02 - Não selecciona opção     70   97.22   97.22    ************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 143 . Fac que influenciam a S - Stress 
SI01 - Sim                       9   12.50   12.50    ****** 
NA02 - Não selecciona opção     63   87.50   87.50    ***************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 144 . Fac que influenciam a S - Genes 
SI01 - Sim                       8   11.11   11.11    ****** 
NA02 - Não selecciona opção     64   88.89   88.89    ***************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 145 . Fac que influenciam a S - Suporte familiar 
SI01 - Sim                       4    5.56    5.56    *** 
NA02 - Não selecciona opção     68   94.44   94.44    ****************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 146 . Fac que influenciam a S - Não sei 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     72  100.00  100.00    *************************************** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 147 . Percepção de saúde 
NSMS - Não sin mt boa saude      4    5.56    5.56    *** 
RASA - Razoável Saúde           26   36.11   36.11    ***************** 
SBSA - Boa Saúde                37   51.39   51.39    ************************ 
SMBS - Muito boa Saúde           5    6.94    6.94    **** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 148 . Percepção do estilo de Vida 
ACTI - Muito activo             16   22.22   22.22    ********* 
SUAC - Suf activo               26   36.11   36.11    ***************** 
POAC - Pouco Activo             25   34.72   34.72    **************** 
SEDE - Sedentário                5    6.94    6.94    **** 
       ENSEMBLE                 72  100.00  100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL :      72 
POIDS TOTAL    :      72.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------- 
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |    MINIMUM   
MAXIMUM  |    MIN.2     MAX.2  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------- 
|   5 . 4    - Idade                     72      72.00  |    46.597     9.660  |    25.000    
66.000  |    27.000    62.000  | 
|   7 . 6    - Peso                      72      72.00  |    62.961    11.463  |    34.000    
94.000  |    39.000    89.000  | 
|   8 . 7    - Altura                    72      72.00  |     1.634     0.086  |     1.500     
1.840  |     1.510     1.810  | 
|   9 . 8    - IMC                       72      72.00  |    23.528     3.840  |    14.000    
37.000  |    17.000    35.000  | 
|  10 . 9    - Tempo de Serviço          72      72.00  |    22.153     9.619  |     1.000    
38.000  |     2.000    35.000  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------- 
 
HISTOGRAMMES DES VARIABLES CONTINUES 
 
VARIABLE   5 : Idade 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     24.00 INCLUS  ET     64.00 EXCLU,  UNITE 
=  0.13) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
    24.00 |    26.33 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    28.00 |    29.50 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    32.00 |    33.50 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    36.00 |    36.67 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    40.00 |    41.50 |   12  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    44.00 |    45.11 |    9  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    48.00 |    49.69 |   13  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    52.00 |    54.00 |   12  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    56.00 |    57.43 |    7  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    60.00 |    62.00 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    25.00  A    66.00)  |  (DE    24.00  A    64.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             72.00           |             71.00           | 
| MOYENNE    |             46.597          |             46.324          | 
| ECART-TYPE |              9.660          |              9.391          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      24.00 :     0.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         64.00 :     1.00 
 
VARIABLE   7 : Peso 
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 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     35.00 INCLUS  ET     90.00 EXCLU,  UNITE 
=  0.16) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
    35.00 |    39.00 |    1  | XXXXXX 
    40.00 |    42.00 |    1  | XXXXXX 
    45.00 |    48.00 |    1  | XXXXXX 
    50.00 |    52.09 |   11  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    55.00 |    56.69 |   16  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    60.00 |    60.89 |    9  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    65.00 |    66.71 |   13  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    70.00 |    71.44 |    9  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    75.00 |    77.00 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    80.00 |    80.00 |    1  | XXXXXX 
    85.00 |    87.50 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    34.00  A    94.00)  |  (DE    35.00  A    90.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             72.00           |             70.00           | 
| MOYENNE    |             62.961          |             62.931          | 
| ECART-TYPE |             11.463          |             10.367          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      35.00 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         90.00 :     1.00 
 
VARIABLE   8 : Altura 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE      1.50 INCLUS  ET      1.83 EXCLU,  UNITE 
=  0.14) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
     1.50 |     1.51 |   10  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.53 |     1.55 |    5  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.56 |     1.57 |    6  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.59 |     1.60 |   14  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.62 |     1.64 |   12  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.65 |     1.67 |    7  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.68 |     1.70 |    6  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.71 |     1.73 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.74 |     1.75 |    1  | XXXXXXX 
     1.77 |     1.78 |    2  | XXXXXXXXXXXXXX 
     1.80 |     1.81 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE     1.50  A     1.84)  |  (DE     1.50  A     1.83)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             72.00           |             70.00           | 
| MOYENNE    |              1.634          |              1.629          | 
| ECART-TYPE |              0.086          |              0.079          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A       1.50 :     0.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A          1.83 :     2.00 
 
VARIABLE   9 : IMC 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     16.00 INCLUS  ET     36.00 EXCLU,  UNITE 
=  0.17) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
    16.00 |    17.00 |    1  | XXXXX 
    18.00 |    18.71 |    7  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    20.00 |    20.46 |   13  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    22.00 |    22.21 |   14  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    24.00 |    24.59 |   17  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    26.00 |    26.40 |   10  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    28.00 |    28.50 |    6  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    30.00 |    30.00 |    1  | XXXXX 
    32.00 |          |       | 
    34.00 |    35.00 |    1  | XXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    14.00  A    37.00)  |  (DE    16.00  A    36.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             72.00           |             70.00           | 
| MOYENNE    |             23.528          |             23.471          | 
| ECART-TYPE |              3.840          |              3.326          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      16.00 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         36.00 :     1.00 
 
VARIABLE  10 : Tempo de Serviço 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE      0.00 INCLUS  ET     36.00 EXCLU,  UNITE 
=  0.14) 
----------+----------+-------+------------------------------------------------------------------- 
     0.00 |     1.33 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     4.00 |     4.67 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     8.00 |     9.83 |    6  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    12.00 |    14.00 |    5  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    16.00 |    17.50 |   10  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxx 
    20.00 |    20.78 |    9  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    24.00 |    25.33 |   12  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxXXXXX 
    28.00 |    29.50 |    8  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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    32.00 |    33.57 |   14  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE     1.00  A    38.00)  |  (DE     0.00  A    36.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             72.00           |             70.00           | 
| MOYENNE    |             22.153          |             21.700          | 
| ECART-TYPE |              9.619          |              9.303          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A       0.00 :     0.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         36.00 :     2.00 
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Anexo 18 – Estatística descritiva dos questionários aplicados aos funcionários 
 
 
STATISTIQUES USUELLES DES VARIABLES 
TRIS A PLAT DES VARIABLES NOMINALES 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 . Escola 
BF06 - XX X. X. Xxxxxxxx        38  100.00  100.00    
*********************************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   2 . Função 
SA01 - Serviços Administ        10   26.32   26.32    ************* 
AE02 - Auxiliar de AE           25   65.79   65.79    ******************************* 
CZ03 - Cozinheiro                0    0.00    0.00    * 
JA04 - Jardineiro                0    0.00    0.00    * 
PO05 - Porteiro                  1    2.63    2.63    ** 
F106 - Outra                     2    5.26    5.26    *** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   3 . Habilitações literárias 
EP01 - Ensino Primário           9   23.68   23.68    *********** 
EB02 - 5º - 9º ano               7   18.42   18.42    ********* 
ES03 - 10º - 12º ano            21   55.26   55.26    ************************** 
F204 - Ensino Superior           1    2.63    2.63    ** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   5 . Género 
MA01 - Masculino                 6   15.79   15.79    ******* 
FE02 - Feminino                 32   84.21   84.21    ********************************* 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   9 . Ouvir música 
TD01 - Todos os dias            14   36.84   40.00    ******************* 
QT02 - Quase todos os dias       6   15.79   17.14    ******** 
AV03 - Algumas vezes            11   28.95   31.43    *************** 
MR04 - Muito raramente           2    5.26    5.71    *** 
F505 - Não faço                  2    5.26    5.71    *** 
       ENSEMBLE                 35   92.11  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  10 . Tocar um instrumento ou cantar 
TD01 - Todos os dias             1    2.63    3.33    ** 
QT02 - Quase todos os dias       0    0.00    0.00    * 
AV03 - Algumas vezes             4   10.53   13.33    ******* 
MR04 - Muito raramente           2    5.26    6.67    **** 
F505 - Não faço                 23   60.53   76.67    ********************************* 
       ENSEMBLE                 30   78.95  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  11 . Ver TV ou vídeo 
TD01 - Todos os dias            22   57.89   66.67    ******************************* 
QT02 - Quase todos os dias       6   15.79   18.18    ********* 
AV03 - Algumas vezes             5   13.16   15.15    ******* 
MR04 - Muito raramente           0    0.00    0.00    * 
F505 - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 33   86.84  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  12 . Conviver com os amigos 
TD01 - Todos os dias             9   23.68   28.12    ************* 
QT02 - Quase todos os dias       6   15.79   18.75    ********* 
AV03 - Algumas vezes            12   31.58   37.50    ****************** 
MR04 - Muito raramente           5   13.16   15.62    ******** 
F505 - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 32   84.21  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  13 . Passar tempo com o companheiro 
TD01 - Todos os dias            25   65.79   83.33    ********************************** 
QT02 - Quase todos os dias       1    2.63    3.33    ** 
AV03 - Algumas vezes             0    0.00    0.00    * 
MR04 - Muito raramente           0    0.00    0.00    * 
F505 - Não faço                  4   10.53   13.33    ******* 
       ENSEMBLE                 30   78.95  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  14 . Jogar às cartas ou jogos de vídeo 
TD01 - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QT02 - Quase todos os dias       2    5.26    5.88    *** 
AV03 - Algumas vezes             5   13.16   14.71    ******* 
MR04 - Muito raramente          11   28.95   32.35    *************** 
F505 - Não faço                 16   42.11   47.06    ********************** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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  15 . Ler 
TD01 - Todos os dias            15   39.47   41.67    ******************** 
QT02 - Quase todos os dias       9   23.68   25.00    ************ 
AV03 - Algumas vezes            11   28.95   30.56    *************** 
MR04 - Muito raramente           1    2.63    2.78    ** 
F505 - Não faço                  0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  16 . Praticar desporto com enquadramento 
TD01 - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QT02 - Quase todos os dias       2    5.26    5.88    *** 
AV03 - Algumas vezes             2    5.26    5.88    *** 
MR04 - Muito raramente           3    7.89    8.82    ***** 
F505 - Não faço                 27   71.05   79.41    ********************************* 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  17 . Assistir a acontecimentos desportivos 
TD01 - Todos os dias             1    2.63    2.94    ** 
QT02 - Quase todos os dias       2    5.26    5.88    *** 
AV03 - Algumas vezes             9   23.68   26.47    ************* 
MR04 - Muito raramente          11   28.95   32.35    *************** 
F505 - Não faço                 11   28.95   32.35    *************** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  18 . Ajudar os filhos a realizar o TPC 
TD01 - Todos os dias             6   15.79   20.00    ********** 
QT02 - Quase todos os dias       3    7.89   10.00    ***** 
AV03 - Algumas vezes             6   15.79   20.00    ********** 
MR04 - Muito raramente           0    0.00    0.00    * 
F505 - Não faço                 15   39.47   50.00    ************************ 
       ENSEMBLE                 30   78.95  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  19 . Sair para dançar à noite 
TD01 - Todos os dias             1    2.63    3.12    ** 
QT02 - Quase todos os dias       1    2.63    3.12    ** 
AV03 - Algumas vezes             3    7.89    9.38    ***** 
MR04 - Muito raramente           5   13.16   15.62    ******** 
F505 - Não faço                 22   57.89   68.75    ******************************** 
       ENSEMBLE                 32   84.21  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  20 . Participar em actividades de arte e expressão 
TD01 - Todos os dias             3    7.89    8.82    ***** 
QT02 - Quase todos os dias       0    0.00    0.00    * 
AV03 - Algumas vezes             9   23.68   26.47    ************* 
MR04 - Muito raramente           9   23.68   26.47    ************* 
F505 - Não faço                 13   34.21   38.24    ****************** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  21 . Estar sozinho 
TD01 - Todos os dias             3    7.89    9.09    ***** 
QT02 - Quase todos os dias       2    5.26    6.06    *** 
AV03 - Algumas vezes            20   52.63   60.61    **************************** 
MR04 - Muito raramente           4   10.53   12.12    ****** 
F505 - Não faço                  4   10.53   12.12    ****** 
       ENSEMBLE                 33   86.84  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  22 . Passear ou ver montras 
TD01 - Todos os dias             4   10.53   11.76    ****** 
QT02 - Quase todos os dias       4   10.53   11.76    ****** 
AV03 - Algumas vezes            22   57.89   64.71    ****************************** 
MR04 - Muito raramente           1    2.63    2.94    ** 
F505 - Não faço                  3    7.89    8.82    ***** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  23 . Ir ao cinema ou ao teatro 
TD01 - Todos os dias             1    2.63    3.03    ** 
QT02 - Quase todos os dias       1    2.63    3.03    ** 
AV03 - Algumas vezes            14   36.84   42.42    ******************** 
MR04 - Muito raramente          11   28.95   33.33    **************** 
F505 - Não faço                  6   15.79   18.18    ********* 
       ENSEMBLE                 33   86.84  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  24 . Realizar trabalho benévolo 
TD01 - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QT02 - Quase todos os dias       0    0.00    0.00    * 
AV03 - Algumas vezes             2    5.26    6.45    *** 
MR04 - Muito raramente           6   15.79   19.35    ********* 
F505 - Não faço                 23   60.53   74.19    ********************************* 
       ENSEMBLE                 31   81.58  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  25 . Realizar a lida da casa 
TD01 - Todos os dias            22   57.89   66.67    ******************************* 
QT02 - Quase todos os dias       7   18.42   21.21    ********** 
AV03 - Algumas vezes             3    7.89    9.09    ***** 
MR04 - Muito raramente           0    0.00    0.00    * 
F505 - Não faço                  1    2.63    3.03    ** 
       ENSEMBLE                 33   86.84  100.00 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
  26 . Participar em actividades associativas 
TD01 - Todos os dias             0    0.00    0.00    * 
QT02 - Quase todos os dias       1    2.63    3.03    ** 
AV03 - Algumas vezes             6   15.79   18.18    ********* 
MR04 - Muito raramente           5   13.16   15.15    ******* 
F505 - Não faço                 21   55.26   63.64    ****************************** 
       ENSEMBLE                 33   86.84  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  27 . Visitar pessoas conhecidas 
TD01 - Todos os dias             2    5.26    5.88    *** 
QT02 - Quase todos os dias       1    2.63    2.94    ** 
AV03 - Algumas vezes            23   60.53   67.65    ******************************** 
MR04 - Muito raramente           6   15.79   17.65    ********* 
F505 - Não faço                  2    5.26    5.88    *** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  28 . Praticar desporto sem enquadramento 
TD01 - Todos os dias             1    2.63    2.94    ** 
QT02 - Quase todos os dias       3    7.89    8.82    ***** 
AV03 - Algumas vezes             4   10.53   11.76    ****** 
MR04 - Muito raramente           4   10.53   11.76    ****** 
F505 - Não faço                 22   57.89   64.71    ****************************** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  29 . Prática de actividade física regular 
SI01 - Sim                      10   26.32   27.78    ************* 
NA02 - Não                      26   68.42   72.22    ********************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 . Andar de bicicleta 
SI01 - Sim                       2    5.26    5.26    *** 
02   - Não selecciona opção     36   94.74   94.74    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  31 . Dançar 
SI01 - Sim                       1    2.63    2.63    ** 
02   - Não selecciona opção     37   97.37   97.37    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  32 . Desportos equestres 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
02   - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  33 . Pesca 
SI01 - Sim                       1    2.63    2.63    ** 
02   - Não selecciona opção     37   97.37   97.37    
********************************************* 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  34 . Jardinagem 
SI01 - Sim                       1    2.63    2.63    ** 
NA02 - Não selecciona opção     37   97.37   97.37    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  35 . Futebol 
SI01 - Sim                       1    2.63    2.63    ** 
NA02 - Não selecciona opção     37   97.37   97.37    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  36 . Basquetebol 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  37 . Andebol 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  38 . Voleibol 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  39 . Outros jogos de equipa 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  40 . Golfe 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  41 . Montanhismo, escalada, orientação 
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SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  42 . Aeróbica, step, actividades de grupo 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  43 . Musculação, cardio-fitness 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  44 . Artes marciais 
SI01 - Sim                       1    2.63    2.63    ** 
NA02 - Não selecciona opção     37   97.37   97.37    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  45 . Jogos de raquete 
SI01 - Sim                       1    2.63    2.63    ** 
NA02 - Não selecciona opção     37   97.37   97.37    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  46 . Natação 
SI01 - Sim                       3    7.89    7.89    **** 
NA02 - Não selecciona opção     35   92.11   92.11    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  47 . Hidroginástica 
SI01 - Sim                       1    2.63    2.63    ** 
NA02 - Não selecciona opção     37   97.37   97.37    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  48 . Correr 
SI01 - Sim                       3    7.89    7.89    **** 
NA02 - Não selecciona opção     35   92.11   92.11    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  49 . Caminhar 
SI01 - Sim                      12   31.58   31.58    *************** 
NA02 - Não selecciona opção     26   68.42   68.42    ******************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  50 . Canoagem, remo, vela 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  51 . Outra actividade 
SI01 - Sim                       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção     38  100.00  100.00    ********************************* 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  52 . Andar de bicicleta 
0000 - Nenhuma                  36   94.74   94.74    ********************************* 
0001 - Uma vez                   1    2.63    2.63    ** 
0002 - Duas vezes                1    2.63    2.63    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  53 . Dançar 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ******************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  54 . Desportos equestres 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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  55 . Pesca 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  56 . Jardinagem 
0000 - Nenhuma                  37   97.37   97.37    ********************************** 
0001 - Uma vez                   1    2.63    2.63    ** 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  57 . Futebol 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  58 . Basquetebol 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  59 . Andebol 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  60 . Voleibol 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  61 . Outros jogos de equipa 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  62 . Golfe 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ***************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  63 . Montanhismo, escalada, orientação 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  64 . Aeróbica, step, actividades de grupo 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  65 . Musculação, cardio-fitness 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  66 . Artes marciais 
0000 - Nenhuma                  37   97.37   97.37    ****************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                1    2.63    2.63    ** 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  67 . Jogos de raquete 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  68 . Natação 
0000 - Nenhuma                  35   92.11   92.11    ****************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                2    5.26    5.26    *** 
0003 - Três vezes                1    2.63    2.63    ** 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  69 . Hidroginástica 
0000 - Nenhuma                  37   97.37   97.37    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                1    2.63    2.63    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  70 . Correr 
0000 - Nenhuma                  37   97.37   97.37    ********************************** 
0001 - Uma vez                   1    2.63    2.63    ** 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
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0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  71 . Caminhar 
0000 - Nenhuma                  33   86.84   86.84    ************************** 
0001 - Uma vez                   1    2.63    2.63    ** 
0002 - Duas vezes                1    2.63    2.63    ** 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               2    5.26    5.26    *** 
0006 - Seis vezes                1    2.63    2.63    ** 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  72 . Canoagem, remo, vela 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************** 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  73 . Outra actividade 
0000 - Nenhuma                  38  100.00  100.00    ********************************* 
0001 - Uma vez                   0    0.00    0.00    * 
0002 - Duas vezes                0    0.00    0.00    * 
0003 - Três vezes                0    0.00    0.00    * 
0004 - Quatro vezes              0    0.00    0.00    * 
0005 - Cinco vezes               0    0.00    0.00    * 
0006 - Seis vezes                0    0.00    0.00    * 
0007 - Sete vezes                0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  74 . AF semanal - Frequência 
CW01 - Nenhuma vez              30   78.95   78.95    *************************** 
CW02 - 1 vez                     0    0.00    0.00    * 
DA03 - 2 a 3 vezes               2    5.26    5.26    *** 
DA04 - 4 a 6 vezes               6   15.79   15.79    ******** 
DA05 - 7 vezes ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  75 . AF semana (mod. colectivas) - Frequência 
CW01 - Nenhuma vez              38  100.00  100.00    ********************************** 
CW02 - 1 vez                     0    0.00    0.00    * 
DA03 - 2 a 3 vezes               0    0.00    0.00    * 
DA04 - 4 a 6 vezes               0    0.00    0.00    * 
DA05 - 7 vezes ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  76 . Andar de bicicleta 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           1    2.63  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  77 . Dançar 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    1    2.63  100.00    ********************************** 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  78 . Desportos equestres 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  79 . Pesca 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   1    2.63  100.00    ********************************* 
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AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  80 . Jardinagem 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           1    2.63  100.00    ********************************** 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  81 . Futebol 
AT01 - Até 30 minutos            1    2.63  100.00    ********************************** 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  82 . Basquetebol 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  83 . Andebol 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  84 . Voleibol 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  85 . Outros jogos de equipa 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  86 . Golfe 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  87 . Montanhismo, escalada, orientação 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  88 . Aeróbica, step, actividades de grupo 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  89 . Musculação, cardio-fitness 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
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AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  90 . Artes marciais 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            1    2.63  100.00    *************************************** 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  91 . Jogos de raquete 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    1    2.63  100.00    **************************************** 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  92 . Natação 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    1    2.63   33.33    **************** 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   1    2.63   33.33    **************** 
AT05 - 2 Horas e meia            1    2.63   33.33    **************** 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    7.89  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  93 . Hidroginástica 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    1    2.63  100.00    ********************************** 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  94 . Correr 
AT01 - Até 30 minutos            1    2.63   33.33    **************** 
AT02 - 1 Hora                    1    2.63   33.33    **************** 
AT03 - 1 Hora e meia             1    2.63   33.33    **************** 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  3    7.89  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  95 . Caminhar 
AT01 - Até 30 minutos            6   15.79   46.15    ********************** 
AT02 - 1 Hora                    5   13.16   38.46    ****************** 
AT03 - 1 Hora e meia             1    2.63    7.69    **** 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           1    2.63    7.69    **** 
       ENSEMBLE                 13   34.21  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  96 . Canoagem, remo, vela 
AT01 - Até 30 minutos            0    0.00    0.00    * 
AT02 - 1 Hora                    1    2.63  100.00    ********************************** 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  97 . Outra actividade 
AT01 - Até 30 minutos            1    2.63  100.00    ********************************** 
AT02 - 1 Hora                    0    0.00    0.00    * 
AT03 - 1 Hora e meia             0    0.00    0.00    * 
AT04 - 2 Horas                   0    0.00    0.00    * 
AT05 - 2 Horas e meia            0    0.00    0.00    * 
AT06 - 3 Horas ou mais           0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  98 . Classificação da duração da AF 
DU01 - Sedentário               31   81.58   81.58    ************************** 
DU03 - Pouco activo              2    5.26    5.26    *** 
DU04 - Suficmt activo            4   10.53   10.53    ***** 
DU05 - Muito Activo              1    2.63    2.63    ** 
       ENSEMBLE                 38  100.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
  99 . Fact p não se exercitar - Não sou desportista 
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SI01 - Seleccionou a opção       7   18.42  100.00    ********************************* 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  7   18.42  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 100 . Fact p não se exercitar - Tenho vergonha 
SI01 - Seleccionou a opção       1    2.63  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 101 . Fact p não se exercitar - Demasiado caro 
SI01 - Seleccionou a opção       9   23.68  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  9   23.68  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 102 . Fact p não se exercitar - Não tenho um bom estado de saúde 
SI01 - Seleccionou a opção       2    5.26  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  2    5.26  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 103 . Fact p não se exercitar - Não tenho tempo para isso 
SI01 - Seleccionou a opção      13   34.21  100.00    ********************************* 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                 13   34.21  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 104 . Fact p não se exercitar - Não tenho energias suficientes 
SI01 - Seleccionou a opção       4   10.53  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  4   10.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 105 . Fact p não se exercitar - Não há infra-estruturas onde vivo 
SI01 - Seleccionou a opção       4   10.53  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  4   10.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 106 . Fact p não se exercitar - Tenho receio de me magoar 
SI01 - Seleccionou a opção       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 107 . Fact p não se exercitar - Sou muito velho para isso 
SI01 - Seleccionou a opção       0    0.00    0.00    * 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 108 . Fact p não se exercitar - Prefiro fazer outra coisa 
SI01 - Seleccionou a opção       9   23.68  100.00    ******************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  9   23.68  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 109 . Fact p não se exercitar - Não preciso de praticar mais 
SI01 - Seleccionou a opção       1    2.63  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 110 . O exercício físico é uma perda de tempo 
SI01 - Seleccionou a opção       1    2.63  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 111 . Fact p não se exercitar - Outra razão 
SI01 - Seleccionou a opção       3    7.89   75.00    ************************* 
NA02 - Não selecciona opção      1    2.63   25.00    ************ 
       ENSEMBLE                  4   10.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 112 . Não se aplica 
SI01 - Seleccionou a opção       1    2.63  100.00    ********************************** 
NA02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 113 . Situação em que se encontra 
F901 - Afirmação 1               4   10.53   13.79    ******* 
F902 - Afirmação 2               5   13.16   17.24    ******** 
F903 - Afirmação 3               2    5.26    6.90    **** 
F904 - Afirmação 4               1    2.63    3.45    ** 
F905 - Afirmação 5               8   21.05   27.59    ************* 
F906 - Afirmação 6               5   13.16   17.24    ******** 
F907 - Não sei                   4   10.53   13.79    ******* 
       ENSEMBLE                 29   76.32  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 114 . O q pensa da prática de AF - Ajuda a aliviar a tensão 
SI01 - Seleccionou a opção      18   47.37   50.00    ************************ 
NA02 - Não selecciona opção     18   47.37   50.00    ************************ 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 115 . Que pensa da prá de AF - Contribui p manter bom estado de S. 
SI01 - Seleccionou a opção      24   63.16   66.67    ******************************* 
NA02 - Não selecciona opção     12   31.58   33.33    **************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 116 . O q pensa da prática de AF - É importante para conviver 
SI01 - Seleccionou a opção       2    5.26    5.56    *** 
NA02 - Não selecciona opção     34   89.47   94.44    ********************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 117 . O q pensa da prática de AF - Ajuda a perder o peso 
SI01 - Seleccionou a opção      13   34.21   36.11    ***************** 
NA02 - Não selecciona opção     23   60.53   63.89    ****************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 118 . Que pensa da prátic de AF - Proporciona momentos de diversão 
SI01 - Seleccionou a opção       2    5.26    5.56    *** 
NA02 - Não selecciona opção     34   89.47   94.44    ********************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 119 . O q pensa da prática de AF - É importante p estar em forma 
SI01 - Seleccionou a opção       4   10.53   11.11    ****** 
NA02 - Não selecciona opção     32   84.21   88.89    ****************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 120 . O q pensa da prática de AF - A competição é estimulante 
SI01 - Seleccionou a opção       1    2.63    2.78    ** 
NA02 - Não selecciona opção     35   92.11   97.22    ********************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 121 . O q pensa da prática de AF - Ajuda a trabalhar melhor 
SI01 - Seleccionou a opção       3    7.89    8.33    **** 
NA02 - Não selecciona opção     33   86.84   91.67    ********************************* 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 122 . O q pensa da prática de AF - Não tenho opinião 
SI01 - Seleccionou a opção       3    7.89    8.33    **** 
NA02 - Não selecciona opção     33   86.84   91.67    ******************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 123 . Teve EF na Escola 
SI01 - Sim                      23   60.53   71.88    ********************************** 
NA02 - Não                       9   23.68   28.12    ************* 
       ENSEMBLE                 32   84.21  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 124 . Se teve EF, em que grau de Ensino 
PRIM - Ensino Primário          10   26.32   45.45    ********************* 
AP5A - A partir do 5º Ano       12   31.58   54.55    ************************** 
       ENSEMBLE                 22   57.89  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 125 . Experiência Pessoal 
MTMA - Muito má                  0    0.00    0.00    * 
MA00 - Má                        1    2.63    4.35    ** 
NMNB - Nem má nem boa            6   15.79   26.09    ************ 
BOA0 - Boa                      10   26.32   43.48    ******************** 
MTBO - Muito Boa                 6   15.79   26.09    ************ 
       ENSEMBLE                 23   60.53  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 126 . A competência do professor 
SIMP - Sem importância           1    2.63    5.00    *** 
PIMP - Pouco importante          0    0.00    0.00    * 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      1    2.63    5.00    *** 
MIMP - Muito importante         11   28.95   55.00    ************************** 
TIMP - Totalmente imp            7   18.42   35.00    ***************** 
       ENSEMBLE                 20   52.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 127 . Os benefícios colhidos 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          0    0.00    0.00    * 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      3    7.89   15.79    ******** 
MIMP - Muito importante         13   34.21   68.42    ******************************** 
TIMP - Totalmente imp            3    7.89   15.79    ******** 
       ENSEMBLE                 19   50.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 128 . O convívio com os colegas 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          1    2.63    4.76    *** 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      2    5.26    9.52    ***** 
MIMP - Muito importante         14   36.84   66.67    ******************************* 
TIMP - Totalmente imp            4   10.53   19.05    ********* 
       ENSEMBLE                 21   55.26  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 129 . As instalações 
SIMP - Sem importância           1    2.63    5.56    *** 
PIMP - Pouco importante          1    2.63    5.56    *** 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      1    2.63    5.56    *** 
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MIMP - Muito importante         10   26.32   55.56    ************************** 
TIMP - Totalmente imp            5   13.16   27.78    ************* 
       ENSEMBLE                 18   47.37  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 130 . Os conteúdos 
SIMP - Sem importância           1    2.63    5.88    *** 
PIMP - Pouco importante          1    2.63    5.88    *** 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      2    5.26   11.76    ****** 
MIMP - Muito importante          8   21.05   47.06    ********************** 
TIMP - Totalmente imp            5   13.16   29.41    ************** 
       ENSEMBLE                 17   44.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 131 . A organização da Escola 
SIMP - Sem importância           2    5.26   10.53    ***** 
PIMP - Pouco importante          0    0.00    0.00    * 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      3    7.89   15.79    ******** 
MIMP - Muito importante          9   23.68   47.37    ********************** 
TIMP - Totalmente imp            5   13.16   26.32    ************* 
       ENSEMBLE                 19   50.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 132 . As características das aulas 
SIMP - Sem importância           2    5.26   11.76    ****** 
PIMP - Pouco importante          0    0.00    0.00    * 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      0    0.00    0.00    * 
MIMP - Muito importante         12   31.58   70.59    ********************************* 
TIMP - Totalmente imp            3    7.89   17.65    ********* 
       ENSEMBLE                 17   44.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 133 . Outro 
SIMP - Sem importância           0    0.00    0.00    * 
PIMP - Pouco importante          0    0.00    0.00    * 
MPNM - Nem pouco nem mt imp      0    0.00    0.00    * 
MIMP - Muito importante          0    0.00    0.00    * 
TIMP - Totalmente imp            1    2.63  100.00    **************************** 
       ENSEMBLE                  1    2.63  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 134 . Importância da EF no Currículo 
OBAV - Obrigatório c/ av.       16   42.11   47.06    ********************** 
OBSA - Obrigatório s/ av.       13   34.21   38.24    ****************** 
OPCI - Opcional                  4   10.53   11.76    ****** 
NEXI - Não deve existir          0    0.00    0.00    * 
NOPI - Não tenho opinião         1    2.63    2.94    ** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 135 . Finalidade da EF 
LENE - Libertar energias         7   18.42   19.44    ********* 
APRE - Apz tec desportivas       0    0.00    0.00    * 
CMOR - Aprender cont. moral      1    2.63    2.78    ** 
PEVI - Prop EVAS                24   63.16   66.67    ******************************* 
MODE - Prop mom. descontr.       1    2.63    2.78    ** 
NOPI - Não tenho opinião         3    7.89    8.33    **** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 136 . A prática de AF é benéfica para a saúde 
SI01 - Sim                      21   55.26   70.00    ********************************* 
NA02 - Não                       9   23.68   30.00    ************** 
       ENSEMBLE                 30   78.95  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 137 . Fac que influenciam a S - alimentação 
SI01 - Seleccionou a opção      21   55.26   58.33    *************************** 
NA02 - Não selecciona opção     15   39.47   41.67    ******************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           ------ EFFECTIFS ------- 
                           ABSOLU  %/TOTAL  %/EXPR.   HISTOGRAMME DES POIDS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 138 . Fac que influenciam a S - peso 
SI01 - Seleccionou a opção       6   15.79   16.67    ******** 
NA02 - Não selecciona opção     30   78.95   83.33    ***************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 139 . Fac que influenciam a S - tabaco 
SI01 - Seleccionou a opção      13   34.21   36.11    ***************** 
NA02 - Não selecciona opção     23   60.53   63.89    ****************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 140 . Fac que influenciam a S - meio ambiente 
SI01 - Seleccionou a opção       1    2.63    2.78    ** 
NA02 - Não selecciona opção     35   92.11   97.22    ********************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 141 . Fac que influenciam a S - AF 
SI01 - Seleccionou a opção      12   31.58   33.33    **************** 
NA02 - Não selecciona opção     24   63.16   66.67    ******************************* 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 142 . Fac que influenciam a S - álcool 
SI01 - Seleccionou a opção       8   21.05   22.22    *********** 
NA02 - Não selecciona opção     28   73.68   77.78    ************************* 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 143 . Fac que influenciam a S - stress 
SI01 - Seleccionou a opção       2    5.26    5.56    *** 
NA02 - Não selecciona opção     34   89.47   94.44    ********************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 144 . Fac que influenciam a S - genes 
SI01 - Seleccionou a opção       1    2.63    2.78    ** 
NA02 - Não selecciona opção     35   92.11   97.22    ********************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 145 . Fac que influenciam a S - suporte familiar 
SI01 - Seleccionou a opção       3    7.89    8.33    **** 
NA02 - Não selecciona opção     33   86.84   91.67    ******************************** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 146 . Não sei 
SI02 - Seleccionou a opção       0    0.00    0.00    * 
FL02 - Não selecciona opção      0    0.00    0.00    * 
       ENSEMBLE                  0    0.00  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 147 . Percepção de saúde 
NMBS - N me sint mt boa sau      5   13.16   13.89    ******* 
SRZS - S c/ razoável saude      17   44.74   47.22    ********************** 
SBSA - Sinto de boa saude       13   34.21   36.11    ***************** 
SMBS - S mt boa saude            1    2.63    2.78    ** 
       ENSEMBLE                 36   94.74  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 148 . Percepção do estilo de vida 
ACTI - Muito activo             14   36.84   41.18    ******************* 
SFAC - Suf activo                9   23.68   26.47    ************* 
PACT - Pouco activo              9   23.68   26.47    ************* 
SEDE - Sedentário                2    5.26    5.88    *** 
       ENSEMBLE                 34   89.47  100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL :      38 
POIDS TOTAL    :      38.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+-------- 
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |    MINIMUM   
MAXIMUM  |    MIN.2     MAX.2  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+-------- 
|   4 . F301 - Idade                     36      36.00  |    47.194    11.244  |    21.000    
67.000  |    25.000    63.000  | 
|   6 . F401 - Peso                      35      35.00  |    68.531    12.625  |    46.200   
113.000  |    53.000    90.000  | 
|   7 . F402 - Altura                    35      35.00  |     1.616     0.082  |     1.480     
1.870  |     1.490     1.740  | 
|   8 . FIMC - IMC                       32      32.00  |    25.667     3.265  |    20.000    
32.040  |    20.080    31.980  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+-------- 
 
HISTOGRAMMES DES VARIABLES CONTINUES 
 
VARIABLE   4 : Idade 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     24.00 INCLUS  ET     64.00 EXCLU,  UNITE 
=  0.06) 
----------+----------+-------+---------------------------------------------------------- 
    24.00 |    26.00 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    28.00 |    29.00 |    1  | XXXXXXXXXXXXXXXX 
    32.00 |    34.00 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    36.00 |    36.67 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    40.00 |    42.67 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    44.00 |    45.50 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    48.00 |    50.17 |    6  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    52.00 |    53.67 |    6  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    56.00 |    57.33 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    60.00 |    61.75 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    21.00  A    67.00)  |  (DE    24.00  A    64.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             36.00           |             34.00           | 
| MOYENNE    |             47.194          |             47.382          | 
| ECART-TYPE |             11.244          |             10.062          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      24.00 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         64.00 :     1.00 
 
VARIABLE   6 : Peso 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     52.00 INCLUS  ET     92.00 EXCLU,  UNITE 
=  0.08) 
----------+----------+-------+---------------------------------------------------------- 
    52.00 |    53.50 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    56.00 |    57.00 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    60.00 |    60.86 |    8  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    64.00 |    65.30 |    5  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    68.00 |    69.40 |    5  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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    72.00 |    74.75 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    76.00 |    76.00 |    1  | XXXXXXXXXXXX 
    80.00 |    80.00 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    84.00 |    86.00 |    1  | XXXXXXXXXXXX 
    88.00 |    90.00 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    46.20  A   113.00)  |  (DE    52.00  A    92.00)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             35.00           |             33.00           | 
| MOYENNE    |             68.531          |             67.861          | 
| ECART-TYPE |             12.625          |              9.634          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      52.00 :     1.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         92.00 :     1.00 
 
VARIABLE   7 : Altura 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE      1.48 INCLUS  ET      1.75 EXCLU,  UNITE 
=  0.10) 
----------+----------+-------+---------------------------------------------------------- 
     1.48 |     1.49 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.50 |     1.52 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.52 |     1.54 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.55 |          |       | 
     1.57 |     1.59 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.60 |     1.61 |   10  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.62 |     1.64 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.65 |     1.67 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.67 |     1.68 |    4  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     1.70 |     1.72 |    1  | XXXXXXXXX 
     1.72 |     1.74 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE     1.48  A     1.87)  |  (DE     1.48  A     1.75)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             35.00           |             34.00           | 
| MOYENNE    |              1.616          |              1.608          | 
| ECART-TYPE |              0.082          |              0.070          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A       1.48 :     0.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A          1.75 :     1.00 
 
 
VARIABLE   8 : IMC 
 LIM.INF. |  MOYENNE | POIDS | HISTOGRAMME   (ENTRE     19.20 INCLUS  ET     32.40 EXCLU,  UNITE 
=  0.08) 
----------+----------+-------+-------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
    19.20 |    20.04 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    20.40 |    21.26 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    21.60 |    21.67 |    1  | XXXXXXXXXXXX 
    22.80 |    23.59 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    24.00 |    24.82 |    8  | 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX 
    25.20 |    25.64 |    6  | 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    26.40 |    27.03 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    27.60 |    27.89 |    1  | XXXXXXXXXXXX 
    28.80 |    29.32 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    30.00 |    30.54 |    3  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    31.20 |    32.01 |    2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|            |          ENSEMBLE           |        HISTOGRAMME          | 
|            |  (DE    20.00  A    32.04)  |  (DE    19.20  A    32.40)  | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
| POIDS      |             32.00           |             32.00           | 
| MOYENNE    |             25.667          |             25.667          | 
| ECART-TYPE |              3.265          |              3.255          | 
+------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
POIDS DES INDIVIDUS RESTANTS : STRICTEMENT INFERIEURS A      19.20 :     0.00 
                               SUPERIEURS OU EGAUX A         32.40 :     0.00 
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Anexo 19 – Tratamento estatístico da caracterização dos alunos pelo sexo 

 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Sexo 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Sexo 
Masculino 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               49.21  Masculino                                                                        Ma01    312 
 
 28.25  0.000  100.00  100.00  49.21  Masculino            Sexo                                                        Ma01    312 
 10.85  0.000   85.25   50.00  31.12  Não faço             TL - Passear ou ver montras                                 NF01    183 
  9.36  0.000   88.71   35.26  21.09  Futebol              AF que pratica - informal                                   AB05    124 
  8.83  0.000   92.47   27.56  15.82  Muito importante     Importância para ti - Ser popular entre as raparigas        IM01     93 
  7.09  0.000   85.87   25.32  15.65  Extremo positivo     Percepção das qualidades atléticas                          Ex01     92 
  7.01  0.000   61.50   86.54  74.66  Faço                 TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      FA02    439 
  6.55  0.000   73.33   42.31  30.61  Muito importante     Razão para praticar - Gosto da competição                   IM01    180 
  6.40  0.000   82.29   25.32  16.33  Extremo positivo     Percepção de velocidade                                     Ex01     96 
  6.38  0.000   72.43   42.95  31.46  Muito importante     Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM01    185 
  6.23  0.000   81.91   24.68  15.99  Muito competente     Percepção de Competência                                    DM01     94 
  5.93  0.000   79.41   25.96  17.35  Sem Importância      TL - Passear ou ver montras                                 SI04    102 
  5.81  0.000   69.42   45.83  35.03  Acima da Média       Percepção de força                                          EX02    206 
  5.73  0.000   79.79   24.04  15.99  Sem Importância      TL - Participar em actividades de arte e expressão          SI04     94 
  5.49  0.000   87.27   15.38   9.35  Muito Importante     TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      MI01     55 
  5.34  0.000   76.42   25.96  18.03  Não faço             TL - Ler                                                    NF01    106 
  5.11  0.000   90.24   11.86   6.97  Futebol              AF que pratica - formal                                     AT09     41 
  4.79  0.000   71.43   30.45  22.62  Não faço             TL - Ajudar na lida da casa                                 NF01    133 
  4.77  0.000   66.67   43.59  34.69  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à prática de AFD                         GO05    204 
  4.65  0.000   85.11   12.82   7.99  Extremo positivo     Percepção de força                                          Ex01     47 
  4.65  0.000   67.39   39.74  31.29  Importante           TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      I002    184 
  4.60  0.000   73.15   25.32  18.37  Extremo positivo     Percepção de condição física                                Ex01    108 
  4.57  0.000   69.66   32.37  24.66  Muitas vezes         Quando estás com amigos praticas AF                         AM04    145 
  4.51  0.000   66.01   42.95  34.52  Muito boa Saúde      Percepção de saúde                                          A004    203 
  4.50  0.000   59.18   78.53  70.41  Faço                 TL - Assistir a acontecimentos desportivos                  FA02    414 
  4.46  0.000   73.96   22.76  16.33  Muito Importante     TL - Assistir acontecimentos desportivos                    MI01     96 
  4.39  0.000   68.67   33.01  25.51  Acima da Média       Percepção da estatura                                       EX02    150 
  4.32  0.000   75.00   20.19  14.29  Extremo positivo     Percepção de agilidade                                      Ex01     84 
  4.32  0.000   69.01   31.41  24.15  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando marco mais golos, pontos        IM01    142 
  4.17  0.000   64.38   45.19  37.24  Mais de 1 vez dia    Regularidade com que consomes pão                           MA01    219 
  4.15  0.000   59.89   69.87  61.90  1 ou algumas semana  Regularidade com que consomes hamb, salsichas               M303    364 
  4.12  0.000   68.31   31.09  24.15  Extremo positivo     Satisfação com a aparência                                  Ex01    142 
  4.12  0.000   60.41   66.03  57.99  Faço                 TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        FA02    341 
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  4.06  0.000   76.92   16.03  11.05  Muito importante     Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro                 IM01     65 
  4.00  0.000   74.36   18.59  13.27  Extremo positivo     Percepção coragem                                           Ex01     78 
  4.00  0.000   74.36   18.59  13.27  Mais de 1 vez dia    Regularidade com que consomes refrigerantes                 MA01     78 
  3.98  0.000   69.83   25.96  19.73  Sem Importância      TL - Tocar instrumento ou cantar                            SI04    116 
  3.89  0.000   63.20   46.79  39.29  Suficietm activo     Classificação da AF                                         DC03    231 
  3.85  0.000   63.27   45.83  38.44  Importante           Sinto-me realizado - Quando consigo fazer melhor q os outrosIM02    226 
  3.84  0.000   74.65   16.99  12.07  Sem Importância      TL - Ir dançar à noite                                      SI04     71 
  3.76  0.000   78.43   12.82   8.67  4 a 6 vezes p semana Prática de AF informal                                      NU05     51 
  3.75  0.000   70.30   22.76  17.18  Pouco Importante     TL - Realizar trabalho benévolo                             PI03    101 
  3.67  0.000   63.46   42.31  35.37  Acima da Média       Percepção das qualidades atléticas                          EX02    208 
  3.67  0.000   69.52   23.40  17.86  Importante           TL - Falar com amigos                                       I002    105 
  3.59  0.000   72.15   18.27  13.44  Pouco Importante     TL - Visitar pessoas conhecidas                             PI03     79 
  3.57  0.000   73.24   16.67  12.07  Pouco Importante     TL - Ficar sozinho                                          PI03     71 
  3.43  0.000   61.54   48.72  42.01  Acima da média       Percepção de Competência                                    DM02    247 
  3.41  0.000   87.50    6.73   4.08  Todos os dias        Prática de AF formal                                        A706     24 
  3.41  0.000   87.50    6.73   4.08  Sempre com amigos    Quando estás com amigos praticas AF                         AM05     24 
  3.39  0.000   71.43   17.63  13.10  1 ou algumas semana  Regularidade com que consomes cerveja                       M303     77 
  3.31  0.000   67.92   23.08  18.03  Importante           Sinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como eu IM02    106 
  3.28  0.001   60.21   54.81  48.30  Não faço             TL - Ir dançar à noite                                      NF01    284 
  3.26  0.001   66.14   26.92  21.60  Importante           Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro                 IM02    127 
  3.21  0.001   82.76    7.69   4.93  Sem Importância      TL - Ajudar na lida da casa                                 SI04     29 
  3.18  0.001   67.29   23.08  18.20  1 vez dia            Regularidade com que consomes refrigerantes                 MA02    107 
  3.18  0.001   76.09   11.22   7.82  Neutro               Orientação dos objectivos                                   EH03     46 
  3.12  0.001   77.50    9.94   6.80  Não faço             TL - Fazer os trabalhos de casa                             NF01     40 
  3.09  0.001   68.54   19.55  15.14  Muito importante     Razão para praticar - Desejo fazer uma carreira desportiva  IM01     89 
  3.09  0.001   70.27   16.67  12.59  Amigos               A pessoa que mais influenciou para a prática de AF          IN04     74 
  3.09  0.001   69.62   17.63  13.44  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando sou o melhor                    IM01     79 
  3.08  0.001   84.00    6.73   4.25  Desportos de Combate AF que pratica - formal                                     AT08     25 
  3.06  0.001   59.52   56.09  50.00  Muito importante     Importância para ti - Estar em forma                        IM01    294 
  3.02  0.001   72.41   13.46   9.86  4 a 6 vezes p semana Prática de AF formal                                        NU05     58 
  3.00  0.001   68.18   19.23  14.97  Pouco Importante     TL - Ajudar na lida da casa                                 PI03     88 
  2.99  0.001   69.86   16.35  12.41  Pouco importante     Razão para praticar - Relaxa-me                             IM03     73 
  2.99  0.001   69.23   17.31  13.27  Pouco Importante     TL - Ir ao cinema ou ao teatro                              PI03     78 
  2.94  0.002   70.77   14.74  11.05  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando consigo fazer melhor q os outrosIM01     65 
  2.93  0.002   69.33   16.67  12.76  Mais de 1 vez dia    Regularidade com que consomes sumos de fruta                MA01     75 
  2.93  0.002   80.00    7.69   5.10  Não faço             TL - Ouvir música                                           NF01     30 
  2.93  0.002   60.99   43.59  37.93  Acima da Média       Percepção de velocidade                                     EX02    223 
  2.93  0.002   92.86    4.17   2.38  Sem Importância      TL - Realizar trabalho benévolo                             SI04     14 
  2.86  0.002   72.22   12.50   9.18  7 horas por semana   Duração da intensidade - Geral                              LO05     54 
  2.83  0.002   68.92   16.35  12.59  Não faço             TL - Visitar pessoas conhecidas                             NF01     74 
  2.82  0.002   56.00   85.26  80.78  reponse manquante    Actividade que pratica no Desporto Escolar                   76_    475 
  2.73  0.003   55.86   85.58  81.29  reponse manquante    Número de treinos semanais do DE                             77_    478 
  2.72  0.003   60.26   44.23  38.95  Acima da Média       Percepção de condição física                                EX02    229 
  2.72  0.003   55.91   84.94  80.61  Não                  Participação no Desporto Escolar                            NA02    474 
  2.64  0.004   78.57    7.05   4.76  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como eu IM01     28 
  2.63  0.004   84.21    5.13   3.23  reponse manquante    Profissão do responsável do sexo feminino                   148_     19 
  2.63  0.004   80.00    6.41   4.25  Pouco Importante     TL - Fazer os trabalhos de casa                             PI03     25 
  2.63  0.004   80.00    6.41   4.25  Muito importante     Razão para praticar - Os meus amigos praticam               IM01     25 
  2.59  0.005   60.09   42.95  37.93  Importante           Importância para ti - Ser popular entre as raparigas        IM02    223 
  2.58  0.005   59.16   49.68  44.56  Muito importante     Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinasIM01    262 
  2.56  0.005   57.07   69.87  64.97  Não faço             TL - Tocar instrumento ou cantar                            NF01    382 
  2.55  0.005   73.17    9.62   6.97  Extremo positivo     Percepção da estatura                                       Ex01     41 
  2.54  0.005   60.39   40.06  35.20  Acima da Média       Satisfação com a aparência                                  EX02    207 
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  2.50  0.006   69.64   12.50   9.52  Não faço             TL - Ficar sozinho                                          NF01     56 
  2.50  0.006   60.40   39.10  34.35  Muito importante     Razão para praticar - Gosto de fazer parte de uma equipa    IM01    202 
  2.48  0.007   86.67    4.17   2.55  Basquetebol          AF que pratica - formal                                     AT05     15 
  2.47  0.007   79.17    6.09   4.08  Sem Importância      TL - Ler                                                    SI04     24 
  2.46  0.007   74.29    8.33   5.95  Não faço             TL - Ir ao cinema ou ao teatro                              NF01     35 
  2.46  0.007   62.00   29.81  25.51  Meia-Noite           Horas que normalmente vai para a cama                       HO05    150 
  2.45  0.007   80.95    5.45   3.57  Pouco importante     Sinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito      IM03     21 
  2.45  0.007   62.69   26.92  22.79  Muito Importante     TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        MI01    134 
  2.45  0.007   58.74   50.64  45.75  Pouco Importante     TL - Passear ou ver montras                                 PI03    269 
  2.45  0.007   69.81   11.86   9.01  Raramente/nunca      Regularidade com que consome vegetais                       MA04     53 
  2.39  0.008   56.81   69.55  64.97  1 ou algumas semana  Regularidade com que consomes batatas fritas                M303    382 
  2.36  0.009   65.48   17.63  14.29  Pouco Importante     TL - Ler                                                    PI03     84 
  2.34  0.010   76.92    6.41   4.42  Sem Importância      TL - Participar em actividades de clubes ou associações     SI04     26 
  2.29  0.011   80.00    5.13   3.40  11 anos              Idade com que começou actividade actual                    ID11     20 
  2.28  0.011   74.19    7.37   5.27  Extremo positivo     Percepção do peso                                           Ex01     31 
  2.28  0.011   82.35    4.49   2.89  Basquetebol          AF que pratica - informal                                   AB04     17 
  2.24  0.013   58.63   46.79  42.35  Importante           TL - Fazer os trabalhos de casa                             I002    249 
  2.21  0.013   64.13   18.91  15.65  Quase todos dias     Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF04     92 
  2.17  0.015   66.67   13.46  10.71  1991                 Ano de Nascimento                                           AN11     63 
  2.15  0.016   64.04   18.27  15.14  Faço                 TL - Trabalhar para ganhar dinheiro                         FA02     89 
  2.14  0.016   77.27    5.45   3.74  10 anos              Idade com que começou actividade actual                    ID10     22 
  2.10  0.018   58.37   45.83  41.67  Acima da Média       Percepção de agilidade                                      EX02    245 
  2.09  0.018   81.25    4.17   2.72  Raramente/nunca      Regularidade com que consomes peixe                         MA04     16 
  2.03  0.021   57.05   58.33  54.25  Muito Importante     TL - Praticar desporto dirigido por treinador               MI01    319 
  2.02  0.022   63.86   16.99  14.12  Aprox. 4 a 6 horas   Duração da intensidade - Geral                              LO04     83 
  1.98  0.024   57.74   49.04  45.07  Importante           TL - Ouvir música                                           I002    265 
  1.95  0.026   63.22   17.63  14.80  Muito competente     Percepção de elegância                                      Ex01     87 
  1.92  0.028   59.64   31.73  28.23  Muito importante     Razão para praticar - É apaixonante                         IM01    166 
  1.90  0.028   66.67   10.90   8.67  Todos os dias        Prática de AF informal                                      A706     51 
  1.90  0.029   61.90   20.83  17.86  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à Educação Fisica                        GO05    105 
  1.89  0.029   67.39    9.94   7.82  14 anos              Idade com que terminou act. fisicas no passado              ID14     46 
  1.88  0.030   83.33    3.21   2.04  7 anos               Idade com que começou actividade actual                    ID07     12 
  1.81  0.035   63.51   15.06  12.59  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer a act  IM01     74 
  1.81  0.035   69.70    7.37   5.61  Muito importante     Importância para ti - Ser popular entre os rapazes          IM01     33 
  1.80  0.036   56.69   57.05  53.40  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando aprendo uma habilidade c esforçoIM01    314 
  1.79  0.036   58.64   35.90  32.48  Muito importante     Importância para ti - Ter bom aspecto                       IM01    191 
  1.77  0.039   58.25   38.46  35.03  Transportes Públicos Como percorre o trajecto de casa para a escola              TP03    206 
  1.75  0.040   72.00    5.77   4.25  Operadores           Profissão do responsável do sexo masculino                  PR08     25 
  1.73  0.042   56.76   53.85  50.34  Transportes Públicos Como percorre o trajecto de escola para casa                TP03    296 
  1.69  0.046   56.39   58.01  54.59  Média                Percepção do peso                                           EX03    321 
  1.68  0.046   72.73    5.13   3.74  Ego                  Orientação dos objectivos                                   EH01     22 
  1.68  0.046   72.73    5.13   3.74  Não sei              Prática desportiva da mãe                                   PR04     22 
  1.68  0.047   59.85   25.32  22.45  Normalmente          Quando estás com amigos praticas AF                         AM03    132 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Feminino 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               50.79  Feminino                                                                         FE02    276 
 
 28.25  0.000  100.00  100.00  50.79  Feminino             Sexo                                                        FE02    276 
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 10.79  0.000   61.54   89.86  68.54  Faço                 TL - Passear ou ver montras                                 FA02    403 
  7.89  0.000   82.18   30.07  17.18  Passear              AF que pratica - informal                                   AB09    101 
  7.17  0.000   72.92   38.04  24.49  Não faço             TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      NF01    144 
  6.29  0.000   81.69   21.01  12.07  Sem importância      Importância para ti - Ser popular entre as raparigas        IM04     71 
  6.06  0.000  100.00    9.78   4.59  Dança                AF que pratica - formal                                     AT07     27 
  5.78  0.000   63.03   48.19  35.88  Na média             Percepção de Competência                                    DM03    211 
  5.74  0.000   71.82   28.62  18.71  Raramente/nunca      Regularidade com que consomes refrigerantes                 MA04    110 
  5.72  0.000   58.31   64.86  52.21  Pouco Importante     TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      PI03    307 
  5.71  0.000   61.25   53.26  40.82  Pouco importante     Sinto-me realizado - Quando consigo fazer melhor q os outrosIM03    240 
  5.65  0.000   54.63   81.16  69.73  reponse manquante    Idade com que começou actividade actual                     78_    410 
  5.49  0.000   64.09   42.03  30.78  Importante           TL - Passear ou ver montras                                 I002    181 
  5.36  0.000   52.19   90.58  81.46  Faço                 TL - Ler                                                    FA02    479 
  5.28  0.000   62.96   43.12  32.14  Importante           TL - Participar em actividades de arte e expressão          I002    189 
  5.27  0.000   62.07   45.65  34.52  Média                Percepção das qualidades atléticas                          EX03    203 
  5.19  0.000   62.50   43.48  32.65  Média                Percepção de velocidade                                     EX03    192 
  5.14  0.000   65.13   35.87  25.85  Pouco importante     Razão para praticar - Gosto da competição                   IM03    152 
  5.12  0.000   59.67   52.54  41.33  Algumas vezes        Quando estás com amigos praticas AF                         AM02    243 
  4.75  0.000   61.38   42.03  32.14  Média                Percepção de condição física                                EX03    189 
  4.74  0.000   60.70   44.20  34.18  Pouco importante     Importância para ti - Ser popular entre as raparigas        IM03    201 
  4.72  0.000   85.71   10.87   5.95  Abaixo da média      Percepção de Competência                                    DM04     35 
  4.72  0.000   58.33   53.26  42.86  Média                Percepção de força                                          EX03    252 
  4.63  0.000   64.29   32.61  23.81  Sem importância      Razão para praticar - Desejo fazer uma carreira desportiva  IM04    140 
  4.58  0.000   77.36   14.86   9.01  Voleibol             Actividade que pratica no Desporto Escolar                  AO06     53 
  4.53  0.000   71.43   19.93  13.10  Abaixo da Média      Percepção de força                                          EX04     77 
  4.48  0.000   60.31   42.39  32.99  Raramente/nunca      Regularidade com que consomes hamb, salsichas               MA04    194 
  4.48  0.000   59.62   44.93  35.37  Média                Percepção de agilidade                                      EX03    208 
  4.48  0.000   52.12   84.78  76.36  Faço                 TL - Ajudar na lida da casa                                 FA02    449 
  4.46  0.000   71.62   19.20  12.59  Abaixo da Média      Percepção das qualidades atléticas                          EX04     74 
  4.37  0.000   51.37   88.41  80.78  Muito Importante     TL - Falar com amigos                                       MI01    475 
  4.24  0.000   60.95   37.32  28.74  Não faço             TL - Assistir a acontecimentos desportivos                  NF01    169 
  4.13  0.000   79.49   11.23   6.63  Sem importância      Razão para praticar - Gosto da competição                   IM04     39 
  4.12  0.000   57.09   51.09  42.01  Não faço             TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        NF01    247 
  4.04  0.000   59.67   39.13  30.78  Pouco Importante     TL - Assistir acontecimentos desportivos                    PI03    181 
  4.04  0.000   50.61   90.58  84.01  Raramente/nunca      Regularidade com que consomes cerveja                       MA04    494 
  4.02  0.000   61.81   32.25  24.49  Raramente/nunca      Regularidade com que consomes batatas fritas                MA04    144 
  3.98  0.000   62.60   29.71  22.28  Raramente/nunca      Regularidade com que consomes bolos                         MA04    131 
  3.81  0.000   49.81   93.84  88.44  Tarefa               Orientação dos objectivos                                   EH02    520 
  3.77  0.000   56.38   49.64  41.33  Pouco importante     Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro                 IM03    243 
  3.76  0.000   54.29   61.96  53.57  Gosto bastante       Atitude em relação à prática de AFD                         GO04    315 
  3.72  0.000   77.78   10.14   6.12  Muito Importante     TL - Passear ou ver montras                                 MI01     36 
  3.61  0.000   54.28   59.78  51.70  Muito Importante     TL - Fazer os trabalhos de casa                             MI01    304 
  3.51  0.000   57.21   41.67  34.18  Muito Importante     TL - Ler                                                    MI01    201 
  3.51  0.000   61.29   27.54  21.09  1 ou algumas semana  Regularidade com que consomes pão                           M303    124 
  3.50  0.000   61.11   27.90  21.43  Abaixo da Média      Percepção da estatura                                       EX04    126 
  3.44  0.000   66.22   17.75  12.59  Abaixo da Média      Percepção de velocidade                                     EX04     74 
  3.44  0.000   59.59   31.52  24.83  Média                Satisfação com a aparência                                  EX03    146 
  3.44  0.000   67.69   15.94  11.05  Pouco importante     Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM03     65 
  3.43  0.000   52.84   67.39  59.86  Importante           TL - Ajudar na lida da casa                                 I002    352 
  3.42  0.000   65.79   18.12  12.93  Abaixo da Média      Satisfação com a aparência                                  EX04     76 
  3.31  0.000   54.90   50.72  43.37  Pouco activo         Classificação da AF                                         DC02    255 
  3.26  0.001   67.80   14.49  10.03  1 vez por semana     Prática de AF formal                                        NU03     59 
  3.23  0.001   57.07   38.04  31.29  Importante           TL - Tocar instrumento ou cantar                            I002    184 
  3.21  0.001   52.85   63.77  56.63  Importante           Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM02    333 
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  3.18  0.001   53.49   58.33  51.19  Faço                 TL - Ir dançar à noite                                      FA02    301 
  3.17  0.001   64.47   17.75  12.93  Razoável             Percepção de saúde                                          02       76 
  3.16  0.001   71.43   10.87   7.14  Sem Importância      TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      SI04     42 
  3.15  0.001   55.13   46.74  39.80  Muito Importante     TL - Ouvir música                                           MI01    234 
  2.97  0.001   69.77   10.87   7.31  Nunca                Quando estás com amigos praticas AF                         AM01     43 
  2.95  0.002   52.66   60.87  54.25  Pouco importante     Sinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como eu IM03    319 
  2.93  0.002   48.39   97.83  94.90  Faço                 TL - Ouvir música                                           FA02    558 
  2.87  0.002   57.86   29.35  23.81  Muito Importante     TL - Realizar trabalho benévolo                             MI01    140 
  2.83  0.002   49.22   91.67  87.41  Faço                 TL - Visitar pessoas conhecidas                             FA02    514 
  2.78  0.003   54.50   43.84  37.76  Muito Importante     TL - Ficar sozinho                                          MI01    222 
  2.75  0.003   54.72   42.03  36.05  Importante           TL - Ir dançar à noite                                      I002    212 
  2.74  0.003   61.45   18.48  14.12  Andar de Bicicleta   AF que pratica - informal                                   AB01     83 
  2.72  0.003   58.77   24.28  19.39  Sim                  Participação no Desporto Escolar                            SI01    114 
  2.67  0.004   56.58   31.16  25.85  Mais de 1 vez dia    Regularidade com que consome vegetais                       MA01    152 
  2.67  0.004   59.79   21.01  16.50  Pouco importante     Razão para praticar - Gosto de fazer parte de uma equipa    IM03     97 
  2.60  0.005   48.37   96.74  93.88  Faço                 TL - Ir ao cinema ou ao teatro                              FA02    552 
  2.58  0.005   55.90   32.61  27.38  Aprox. 1 hora        Duração da intensidade - Geral                              LO02    161 
  2.58  0.005   57.04   27.90  22.96  Algumas vezes prat   Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF02    135 
  2.58  0.005   55.97   32.25  27.04  Muito Importante     TL - Ir ao cinema ou ao teatro                              MI01    159 
  2.57  0.005   63.79   13.41   9.86  Abaixo da Média      Percepção de condição física                                EX04     58 
  2.57  0.005   53.10   49.64  43.88  reponse manquante    Idade com que começou act. no passado                        79_    258 
  2.55  0.005   54.50   39.49  34.01  Média                Percepção de elegância                                      EX03    200 
  2.54  0.006   52.77   51.81  46.09  Importante           Importância para ti - Estar em forma                        IM02    271 
  2.52  0.006   64.71   11.96   8.67  1 ou algumas semana  Regularidade com que consomes leite                         M303     51 
  2.48  0.007   56.16   29.71  24.83  1 vez por semana     Prática de AF informal                                      NU03    146 
  2.48  0.007   56.34   28.99  24.15  1 vez semana ano     Prática desportiva da mãe                                   PR03    142 
  2.44  0.007   48.68   93.48  90.14  Faço                 TL - Ficar sozinho                                          FA02    530 
  2.40  0.008   53.16   45.65  40.31  Importante           TL - Praticar desporto dirigido por treinador               I002    237 
  2.40  0.008   60.00   17.39  13.61  Sem importância      Sinto-me realizado - Quando sou o melhor                    IM04     80 
  2.39  0.009   53.92   39.86  34.69  Faço                 TL - Tocar instrumento ou cantar                            FA02    204 
  2.38  0.009   72.00    6.52   4.25  Raramente/nunca      Regularidade com que consomes pão                           MA04     25 
  2.37  0.009   54.04   38.77  33.67  A pé                 Como percorre o trajecto de escola para casa                AP01    198 
  2.33  0.010   58.33   20.29  16.33  Natação              AF que pratica - formal                                     AT12     96 
  2.29  0.011   56.56   25.00  20.75  Pouco importante     Razão para praticar - É apaixonante                         IM03    122 
  2.27  0.012   52.26   50.36  45.24  reponse manquante    Idade com que terminou act. fisicas no passado               80_    266 
  2.25  0.012   53.24   41.67  36.73  Média                Percepção coragem                                           EX03    216 
  2.21  0.014   48.34   94.93  92.18  Faço                 TL - Fazer os trabalhos de casa                             FA02    542 
  2.18  0.014   52.91   42.75  37.93  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando compreendo bem o que aprendi    IM01    223 
  2.18  0.015   51.51   55.80  50.85  Boa Saúde            Percepção de saúde                                          A003    299 
  2.17  0.015   59.21   16.30  12.93  Abaixo da Média      Percepção do peso                                           EX04     76 
  2.17  0.015   52.09   49.64  44.73  Pouco importante     Razão para praticar - Os meus amigos praticam               IM03    263 
  2.16  0.015   52.11   49.28  44.39  Importante           Sinto-me realizado - Quando marco mais golos, pontos        IM02    261 
  2.15  0.016   61.02   13.04  10.03  Não gosto muito      Atitude em relação à Educação Fisica                        GO02     59 
  2.12  0.017   48.89   88.04  84.52  Não faço             TL - Trabalhar para ganhar dinheiro                         NF01    497 
  2.09  0.018   55.15   27.17  23.13  22 horas             Horas que normalmente vai para a cama                       HO03    136 
  2.02  0.022   52.44   42.75  38.27  Muito importante     Razão para praticar - Relaxa-me                             IM01    225 
  2.00  0.023   56.99   19.20  15.82  17                   Idade                                                       FZ17     93 
  1.96  0.025   61.70   10.51   7.99  1 vez por semana     Número de treinos semanais do DE                            MO02     47 
  1.95  0.025   52.17   43.48  39.12  Pouco importante     Sinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer a act  IM03    230 
  1.95  0.026   52.19   43.12  38.78  Entre 5 e 10 minutos Duração trajecto de casa para escola                        MI02    228 
  1.94  0.026   50.79   58.33  53.91  Importante           Sinto-me realizado - Quando aprendo algo engraçado          IM02    317 
  1.93  0.027   50.79   57.97  53.57  Importante           TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        I002    315 
  1.93  0.027   76.92    3.62   2.21  Ginástica            AF que pratica - formal                                     AT11     13 
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  1.93  0.027   76.92    3.62   2.21  Não gosto muito      Atitude em relação à prática de AFD                         GO02     13 
  1.91  0.028   66.67    6.52   4.59  Extremo negativo     Percepção da estatura                                       EX05     27 
  1.90  0.029   51.26   51.45  47.11  Pouco importante     Importância para ti - Ser popular entre os rapazes          IM03    277 
  1.85  0.032   51.32   49.28  45.07  Mais de 1 vez dia    Regularidade com que consomes fruta                         MA01    265 
  1.84  0.033   51.06   52.17  47.96  Importante           Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinasIM02    282 
  1.80  0.036   53.90   27.54  23.98  Muito Importante     TL - Visitar pessoas conhecidas                             MI01    141 
  1.78  0.038   51.41   46.38  42.35  Importante           Sinto-me realizado - Quando aprendo uma habilidade c esforçoIM02    249 
  1.77  0.038   54.78   22.83  19.56  12ºano               Ano de escolaridade                                         12A0    115 
  1.74  0.041   51.45   44.93  40.99  23 horas             Horas que normalmente vai para a cama                       HO04    241 
  1.73  0.042   51.85   40.58  36.73  Importante           Sinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito      IM02    216 
  1.73  0.042   53.29   29.35  25.85  Sem importância      Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro                 IM04    152 
  1.67  0.048   54.39   22.46  19.39  Faço                 TL - Participar em actividades de arte e expressão          FA02    114 
  1.67  0.048   49.86   64.13  60.37  Gosto bastante       Atitude em relação à escola                                 GO04    355 
  1.66  0.048   55.10   19.57  16.67  1988                 Ano de Nascimento                                           AN08     98 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 20 – Tratamento estatístico da caracterização dos alunos pelo tempo que frequentavam a escola 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Frequenta a Escola a 3 anos ou mais 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Frequenta a Escola a 3 anos ou mais 
Sim 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               56.37  Sim                                                                              AD01    270 
 25.33  0.000  100.00  100.00  56.37  Sim                  Frequenta a Escola a 3 anos ou mais                         AD01    270 
  3.09  0.001   72.73   20.74  16.08  Pouco importante     Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM03     77 
  3.05  0.001   85.19    8.52   5.64  Não gosto nada       Atitude em relação à Educação Fisica                        GO01     27 
  2.89  0.002   69.79   24.81  20.04  Sedentário           Classificação da AF                                         DC01     96 
  2.73  0.003   71.05   20.00  15.87  Não gosto muito      Atitude em relação à Educação Fisica                        GO02     76 
  2.45  0.007   78.12    9.26   6.68  1 vez por semana     Prática de AF formal                                        NU03     32 
  2.42  0.008   65.65   31.85  27.35  Sim                  Razão para não praticar - Não tenho tempo                   CV01    1318 
  2.30  0.011   60.46   68.52  63.88  Faço                 TL - Ir dançar à noite                                      FA02    306 
  2.29  0.011   68.29   20.74  17.12  Indiferente          Atitude em relação à Educação Fisica                        GO03     82 
  2.27  0.012   64.24   35.93  31.52  Não faço             TL - Assistir a acontecimentos desportivos                  NF01    151 
  2.23  0.013   86.67    4.81   3.13  Extremo negativo     Percepção das qualidades atléticas                          EX05     15 
  2.13  0.016   90.91    3.70   2.30  10 anos              Idade com que começou actividade actual                    ID10     11 
  1.98  0.024   72.97   10.00   7.72  10 anos              Idade com que começou act. no passado                       ID10     37 
  1.95  0.026   61.23   51.48  47.39  Não faço             TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        NF01    227 
  1.94  0.026   59.05   78.52  74.95  Faço                 TL - Ajudar na lida da casa                                 FA02    359 
  1.85  0.032   69.23   13.33  10.86  Pouco Importante     TL - Ouvir música                                           PI03     52 
  1.81  0.035   59.17   74.07  70.56  Em casa              Onde tomas normalmente o almoço                             CA01    338 
  1.76  0.039   64.65   23.70  20.67  Faço                 TL - Realizar trabalho benévolo                             FA02     99 
  1.72  0.043   62.34   35.56  32.15  Não faço             TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      NF01    154 
  1.71  0.044   60.32   55.19  51.57  Faço                 TL - Passar tempo com companheiro                           FA02    247 
  1.71  0.044   63.08   30.37  27.14  Muito Importante     TL - Realizar trabalho benévolo                             MI01    130 
  1.68  0.047   62.50   33.33  30.06  Algumas vezes prat   Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF02    144 
  1.65  0.049   77.78    5.19   3.76  17 anos              Idade com que terminou act. fisicas no passado              ID17     18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               42.80  Não                                                                              AD02    205 
 25.29  0.000  100.00  100.00  42.80  Não                  Frequenta a Escola a 3 anos ou mais                         AD02    205 
  4.94  0.000   54.20   62.93  49.69  Gosto bastante       Atitude em relação à Educação Fisica                        GO04    238 
  3.34  0.000   83.33    7.32   3.76  Sem Importância      TL - Ajudar na lida da casa                                 SI04     18 
  2.63  0.004   53.17   32.68  26.30  2 a 3 vezes p semana Prática de AF informal                                      NU04    126 
  2.33  0.010   72.22    6.34   3.76  Depois da 1 hora     Horas que normalmente vai para a cama                       A407     18 
  2.24  0.013   76.92    4.88   2.71  Corfebol             Actividade que pratica no Desporto Escolar                  AO02     13 



Anexo 20 – Tratamento estatístico da caracterização dos alunos pelo tempo que frequentavam a escola 

 142 

  2.12  0.017   46.37   71.71  66.18  Faço                 TL - Assistir a acontecimentos desportivos                  FA02    317 
  2.09  0.019   80.00    3.90   2.09  Ego                  Orientação dos objectivos                                   EH01     10 
  2.07  0.019   49.69   39.02  33.61  Não faço             TL - Ir dançar à noite                                      NF01    161 
  2.05  0.020   49.40   40.49  35.07  Pouco Importante     TL - Ir dançar à noite                                      PI03    168 
  2.03  0.021   51.89   26.83  22.13  Não faço             TL - Ajudar na lida da casa                                 NF01    106 
  2.02  0.022   47.52   56.10  50.52  Faço                 TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        FA02    242 
  1.98  0.024   48.10   49.27  43.84  Muito importante     Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim         IM01    210 
  1.93  0.027   48.06   48.29  43.01  Importante           Razão para praticar - Posso ter um corpo em forma           IM02    206 
  1.90  0.028   46.13   69.76  64.72  Faço                 TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      FA02    310 
  1.85  0.032   49.65   34.15  29.44  Aprox. 2 a 3 horas   Duração da intensidade - Geral                              LO03    141 
  1.84  0.033   66.67    5.85   3.76  Extremo positivo     Percepção do peso                                           Ex01     18 
  1.80  0.036   45.14   81.46  77.24  Não faço             TL - Realizar trabalho benévolo                             NF01    370 
  1.77  0.039   60.00    8.78   6.26  Todos os dias        Prática de AF informal                                      A706     30 
  1.73  0.041   54.39   15.12  11.90  Quase todos dias     Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF04     57 
  1.73  0.042   47.27   50.73  45.93  Não faço             TL - Passar tempo com companheiro                           NF01    220 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
reponse manquante 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                0.84  reponse manquante                                                                  5_      4 
 
  2.66  0.004   15.38   50.00   2.71  11 anos              Idade com que começou actividade actual                    ID11     13 
  1.90  0.028    3.06   75.00  20.46  Normalmente          Quando estás com amigos praticas AF                         AM03     98 
  1.86  0.032    5.41   50.00   7.72  16 anos              Idade com que terminou act. fisicas no passado              ID16     37 
  1.79  0.036    1.90  100.00  43.84  Importante           TL - Praticar desporto dirigido por treinador               I002    210 
  1.69  0.046    4.44   50.00   9.39  Não faço             TL - Ficar sozinho                                          NF01     45 
  1.69  0.046    4.44   50.00   9.39  Menos de 5 minutos   Duração trajecto de casa para escola                        MI01     45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 21 – Tratamento estatístico da caracterização dos alunos pela participação no Desporto Escolar 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Participação no Desporto Escolar 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Participação no Desporto Escolar 
Sim 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               26.86  Sim                                                                              SI01     47 
 13.83  0.000  100.00  100.00  26.86  Sim                  Participação no Desporto Escolar                            SI01     47 
  8.03  0.000  100.00   48.94  13.14  Voleibol             Actividade que pratica no Desporto Escolar                  AO06     23 
  7.11  0.000  100.00   40.43  10.86  2 vezes por semana   Número de treinos semanais do DE                            MO03     19 
  5.88  0.000  100.00   29.79   8.00  1 vez por semana     Número de treinos semanais do DE                            MO02     14 
  5.62  0.000  100.00   27.66   7.43  Futsal               Actividade que pratica no Desporto Escolar                  AO03     13 
  3.87  0.000   38.38   80.85  56.57  Muito Importante     TL - Praticar desporto dirigido por treinador               MI01     99 
  3.80  0.000  100.00   14.89   4.00  Corfebol             Actividade que pratica no Desporto Escolar                  AO02      7 
  3.54  0.000   35.34   87.23  66.29  Faço                 TL - Praticar desporto dirigido por um treinador            FA02    116 
  3.50  0.000   60.87   29.79  13.14  Activo               Classificação da AF                                         DC03     23 
  3.44  0.000  100.00   12.77   3.43  Menos de 1 semana    Número de treinos semanais do DE                            MO01      6 
  2.90  0.002   42.59   48.94  30.86  Muito Importante     TL - Ler                                                    MI01     54 
  2.45  0.007   35.63   65.96  49.71  Muito importante     Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim         IM01     87 
  2.41  0.008   50.00   25.53  13.71  13 anos              Idade com que terminou act. fisicas no passado              ID13     24 
  2.37  0.009   36.99   57.45  41.71  Nunca senti infl     A pessoa que mais influenciou para a prática de AF          IN01     73 
  2.36  0.009   63.64   14.89   6.29  Muito Importante     TL - Participar em actividades de arte e expressão          MI01     11 
  2.23  0.013   33.03   76.60  62.29  Muito importante     Sinto-me realizado - Quando faço o meu melhor               IM01    109 
  2.04  0.021   38.46   42.55  29.71  1 vez de tempo       Prática desportiva da mãe                                   PR02     52 
  2.03  0.021   53.33   17.02   8.57  Pessoal dos Serviços Profissão do responsável do sexo masculino                  PR05     15 
  2.01  0.022   34.09   63.83  50.29  Muito Importante     TL - Fazer os trabalhos de casa                             MI01     88 
  2.00  0.023   38.78   40.43  28.00  Entre 10 e 15 min    Duração trajecto de casa para escola                        MI03     49 
  2.00  0.023   38.78   40.43  28.00  Aprox. 2 a 3 horas   Duração da intensidade - Geral                              LO03     49 
  2.00  0.023   35.06   57.45  44.00  Muito importante     Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinasIM01     77 
  1.83  0.034   50.00   17.02   9.14  Pessoal dos Serviços Profissão do responsável do sexo feminino                   PR05     16 
  1.81  0.035   47.37   19.15  10.86  Todos os dias        Prática de AF informal                                      A706     19 
  1.72  0.042   36.36   42.55  31.43  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à prática de AFD                         GO05     55 
  1.72  0.043   33.75   57.45  45.71  Pouco importante     Sinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como eu IM03     80 
  1.70  0.044   37.78   36.17  25.71  Muitas vezes         Quando estás com amigos praticas AF                         AM04     45 
  1.68  0.047   31.30   76.60  65.71  Faço                 TL - Passear ou ver montras                                 FA02    115 
  1.67  0.047   34.85   48.94  37.71  Acima da Média       Percepção das qualidades atléticas                          EX02     66 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               73.14  Não                                                                              NA02    128 
 
 13.83  0.000  100.00  100.00  73.14  Não                  Participação no Desporto Escolar                            NA02    128 
  3.31  0.000   94.44   26.56  20.57  Sim                  Razão para não praticar - Não tenho tempo                   CV01     36 
  3.19  0.001   89.09   38.28  31.43  Não faço             TL - Praticar desporto dirigido por um treinador            NF01     55 
  2.98  0.001   86.36   44.53  37.71  Importante           TL - Praticar desporto dirigido por treinador               I002     66 
  2.71  0.003   95.83   17.97  13.71  Sedentário           Classificação da AF                                         DC01     24 
  2.69  0.004  100.00   13.28   9.71  Nunca                Quando estás com amigos praticas AF                         AM01     17 
  2.68  0.004   90.00   28.12  22.86  1 ou algumas semana  Regularidade com que consomes carne                         M303     40 
  2.60  0.005   95.65   17.19  13.14  14 anos              Idade com que terminou act. fisicas no passado              ID14     23 
  2.39  0.008   89.19   25.78  21.14  Entre 5 e 10 minutos Duração trajecto de escola para casa                        MI02     37 
  2.19  0.014  100.00   10.16   7.43  Aprox. 1/2 hora      Duração da intensidade - Geral                              LO01     13 
  2.14  0.016   94.74   14.06  10.86  Indiferente          Atitude em relação à prática de AFD                         GO03     19 
  2.04  0.020   82.35   43.75  38.86  Pouco activo         Classificação da AF                                         DC02     68 
  1.96  0.025   91.30   16.41  13.14  P Administrativo     Profissão do responsável do sexo masculino                  PR04     23 
  1.96  0.025   81.33   47.66  42.86  Importante           TL - Fazer os trabalhos de casa                             I002     75 
  1.96  0.025   82.54   40.62  36.00  Importante           Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim         IM02     63 
  1.89  0.029   94.12   12.50   9.71  Muito importante     Razão para praticar - Posso ganhar dinheiro                 IM01     17 
  1.89  0.029   94.12   12.50   9.71  Amigos               A pessoa que mais influenciou para a prática de AF          IN04     17 
  1.89  0.029   94.12   12.50   9.71  Sim                  Razão para não praticar - Há coisas mais interessantes      CV01     17 
  1.85  0.032   90.91   15.62  12.57  Abaixo da Média      Percepção de agilidade                                      EX04     22 
  1.76  0.039   93.75   11.72   9.14  Extremo positivo     Percepção de força                                          Ex01     16 
  1.68  0.047   81.25   40.62  36.57  1 vez dia            Regularidade com que consomes fruta                         MA02     64 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 22 – Tratamento estatístico da caracterização dos alunos pela classificação da actividade física 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Classificação da AF (Compacto) 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Classificação da AF (Compacto) 
Pouco activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               61.38  Pouco activo                                                                     DE01    294 
 
 24.99  0.000  100.00  100.00  61.38  Pouco activo         Classificação da AF (Compacto)                              DE01    294 
  9.40  0.000   93.13   41.50  27.35  Sim                  Razão para não praticar - Não tenho tempo                   CV01    131 
  5.90  0.000   96.08   16.67  10.65  Nunca                Quando estás com amigos praticas AF                         AM01     51 
  5.90  0.000   94.64   18.03  11.69  Sim                  Razão para não praticar - Há coisas mais interessantes      CV01     56 
  5.88  0.000   67.96   89.46  80.79  Não                  Participação no Desporto Escolar                            NA02    387 
  5.46  0.000   91.67   18.71  12.53  Indiferente          Atitude em relação à prática de AFD                         GO03     60 
  5.28  0.000   79.17   38.78  30.06  Algumas vezes prat   Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF02    144 
  5.22  0.000   87.01   22.79  16.08  Pouco importante     Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM03     77 
  3.90  0.000   88.37   12.93   8.98  Abaixo da média      Percepção de Competência                                    DM04     43 
  3.83  0.000   69.35   61.56  54.49  Feminino             Sexo                                                        FE02    261 
  3.74  0.000   70.35   54.08  47.18  Algumas vezes        Quando estás com amigos praticas AF                         AM02    226 
  3.70  0.000   78.65   23.81  18.58  Razoável             Percepção de saúde                                          02       89 
  3.35  0.000   95.24    6.80   4.38  Não gosto muito      Atitude em relação à prática de AFD                         GO02     21 
  3.34  0.000   79.17   19.39  15.03  Abaixo da Média      Satisfação com a aparência                                  EX04     72 
  3.14  0.001   70.16   45.58  39.87  Na média             Percepção de Competência                                    DM03    191 
  3.13  0.001   77.63   20.07  15.87  Não gosto muito      Atitude em relação à Educação Fisica                        GO02     76 
  2.70  0.003   84.38    9.18   6.68  Mais de 30 minutos   Duração trajecto de escola para casa                        MI07     32 
  2.66  0.004   69.27   42.18  37.37  12ºano               Ano de escolaridade                                         12A0    179 
  2.60  0.005   67.70   52.04  47.18  Nunca                Prática desportiva da mãe                                   PR01    226 
  2.45  0.007  100.00    3.40   2.09  Sem importância      Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM04     10 
  2.42  0.008   67.09   53.40  48.85  Pouco importante     Importância para ti - Ser popular entre os rapazes          IM03    234 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suf. activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               29.44  Suf. activo                                                                      DE02    141 
 
 23.79  0.000  100.00  100.00  29.44  Suf. activo          Classificação da AF (Compacto)                              DE02    141 
  4.87  0.000   50.00   36.17  21.29  Muito importante     Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM01    102 
  4.83  0.000   46.27   43.97  27.97  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à prática de AFD                         GO05    134 
  4.50  0.000   39.91   61.70  45.51  Masculino            Sexo                                                        Ma01    218 
  4.46  0.000   35.17   85.82  71.82  Tarefa               Orientação dos objectivos                                   EH02    344 
  3.60  0.000   42.98   36.88  25.26  Muito boa Saúde      Percepção de saúde                                          A004    121 
  3.39  0.000   50.00   20.57  12.11  Muito competente     Percepção de Competência                                    DM01     58 
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  3.26  0.001   44.44   28.37  18.79  Muitas vezes         Quando estás com amigos praticas AF                         AM04     90 
  3.26  0.001   44.44   28.37  18.79  Extremo positivo     Satisfação com a aparência                                  Ex01     90 
  3.21  0.001   35.61   66.67  55.11  Normalmente prat     Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF03    264 
  2.72  0.003   37.02   47.52  37.79  Acima da média       Percepção de Competência                                    DM02    181 
  2.54  0.006   38.03   38.30  29.65  Pais                 A pessoa que mais influenciou para a prática de AF          IN02    142 
  2.41  0.008   43.55   19.15  12.94  Muito importante     Importância para ti - Ser popular entre as raparigas        IM01     62 
  2.33  0.010   51.85    9.93   5.64  Neutro               Orientação dos objectivos                                   EH03     27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Muito activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                9.19  Muito activo                                                                     DE03     44 
 
 99.99  0.000  100.00  100.00   9.19  Muito activo         Classificação da AF (Compacto)                              DE03     44 
  6.26  0.000   29.55   59.09  18.37  Sim                  Participação no Desporto Escolar                            SI01     88 
  5.70  0.000   22.39   68.18  27.97  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à prática de AFD                         GO05    134 
  3.80  0.000   21.11   43.18  18.79  Muitas vezes         Quando estás com amigos praticas AF                         AM04     90 
  3.45  0.000   11.92   93.18  71.82  Tarefa               Orientação dos objectivos                                   EH02    344 
  3.41  0.000   24.53   29.55  11.06  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à Educação Fisica                        GO05     53 
  3.30  0.000   23.64   29.55  11.48  4 anos               Há quantos anos frequenta a Escola                          AA04     55 
  2.91  0.002   16.96   43.18  23.38  15                   Idade                                                       FZ15    112 
  2.72  0.003   14.29   56.82  36.53  10ºano               Ano de escolaridade                                         10A0    175 
  2.71  0.003   15.44   47.73  28.39  1 vez de tempo       Prática desportiva da mãe                                   PR02    136 
  2.38  0.009   19.30   25.00  11.90  Quase todos dias     Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF04     57 
  2.35  0.009   15.60   38.64  22.76  Entre 15 e 20 min    Duração trajecto de escola para casa                        MI04    109 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 23 – Tratamento estatístico da caracterização dos alunos pela percepção do estado de saúde 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Percepção de saúde 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Percepção de saúde 
N me sinto c mt boa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                1.81  N me sinto c mt boa                                                              01       15 
 
  3.13  0.001    8.45   40.00   8.59  Abaixo da média      Percepção de Competência                                    DM04     71 
  3.06  0.001    8.11   40.00   8.95  Aprox. 1/2 hora      Duração da intensidade - Geral                              LO01     74 
  2.46  0.007    4.96   46.67  17.05  Sedentário           Classificação da AF                                         DC01    141 
  2.38  0.009    6.49   33.33   9.31  18                   Idade                                                       FZ18     77 
  2.26  0.012   10.71   20.00   3.39  Sim                  Razão para não praticar - Tenho limitações físicas          CV01     28 
  2.18  0.015    7.14   26.67   6.77  Não faço             TL - Ir ao cinema ou ao teatro                              NF01     56 
  1.85  0.032    2.71   80.00  53.57  reponse manquante    AF que pratica - formal                                      74_    443 
  1.83  0.033    3.01   66.67  40.15  Não faço             TL - Praticar desporto dirigido por um treinador            NF01    332 
  1.79  0.037    2.81   73.33  47.28  Importante           Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinasIM02    391 
  1.77  0.038    3.36   53.33  28.78  Não faço             TL - Passear ou ver montras                                 NF01    238 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razoável 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               14.87  Razoável                                                                         02      123 
 
 26.07  0.000  100.00  100.00  14.87  Razoável             Percepção de saúde                                          02      123 
  5.13  0.000   20.77   74.80  53.57  reponse manquante    AF que pratica - formal                                      74_    443 
  4.76  0.000   22.57   58.54  38.57  Na média             Percepção de Competência                                    DM03    319 
  4.71  0.000   53.57   12.20   3.39  Sim                  Razão para não praticar - Tenho limitações físicas          CV01     28 
  4.69  0.000   18.04   91.06  75.09  reponse manquante    Idade com que começou actividade actual                     78_    621 
  4.51  0.000   28.37   32.52  17.05  Sedentário           Classificação da AF                                         DC01    141 
  4.17  0.000   21.39   57.72  40.15  Não faço             TL - Praticar desporto dirigido por um treinador            NF01    332 
  4.12  0.000   19.86   69.11  51.75  Nunca                Prática de AF formal                                        NU01    428 
  3.95  0.000   29.90   23.58  11.73  Não gosto muito      Atitude em relação à Educação Fisica                        GO02     97 
  3.80  0.000   32.39   18.70   8.59  Abaixo da média      Percepção de Competência                                    DM04     71 
  3.73  0.000   23.83   37.40  23.34  Sim                  Razão para não praticar - Não tenho tempo                   CV01    193 
  3.55  0.000   19.29   65.85  50.79  Feminino             Sexo                                                        FE02    420 
  3.32  0.000   25.83   25.20  14.51  Menos de 1 semana    Prática de AF informal                                      NU02    120 
  3.07  0.001   21.80   37.40  25.51  Média                Satisfação com a aparência                                  EX03    211 
  2.95  0.002   22.35   32.52  21.64  12ºano               Ano de escolaridade                                         12A0    179 
  2.94  0.002   22.84   30.08  19.59  reponse manquante    Duração da intensidade - Geral                               81_    162 
  2.82  0.002   24.17   23.58  14.51  Abaixo da Média      Satisfação com a aparência                                  EX04    120 
  2.71  0.003   37.04    8.13   3.26  Extremo negativo     Satisfação com a aparência                                  EX05     27 
  2.66  0.004   23.26   24.39  15.60  Indiferente          Atitude em relação à prática de AFD                         GO03    129 
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  2.62  0.004   18.49   57.72  46.43  Não faço             TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        NF01    384 
  2.44  0.007   18.49   53.66  43.17  Algumas vezes        Quando estás com amigos praticas AF                         AM02    357 
  2.42  0.008   23.76   19.51  12.21  Sim                  Razão para não praticar - Há coisas mais interessantes      CV01    101 
  2.42  0.008   18.16   57.72  47.28  Importante           Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinasIM02    391 
  2.41  0.008   21.34   28.46  19.83  Faço                 TL - Realizar trabalho benévolo                             FA02    164 
  2.37  0.009   31.43    8.94   4.23  Não gosto nada       Atitude em relação à Educação Fisica                        GO01     35 
  2.35  0.009   19.15   43.90  34.10  Nunca                Prática desportiva do pai                                   PR01    282 
  2.28  0.011   22.61   21.14  13.91  Pouco importante     Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM03    115 
  2.27  0.012   21.53   25.20  17.41  17                   Idade                                                       FZ17    144 
  2.16  0.015   19.63   34.96  26.48  Não faço             TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      NF01    219 
  2.14  0.016   20.92   26.02  18.50  Passear              AF que pratica - informal                                   AB09    153 
  2.12  0.017   24.32   14.63   8.95  Aprox. 1/2 hora      Duração da intensidade - Geral                              LO01     74 
  2.05  0.020   18.10   49.59  40.75  Sim                  Frequenta a Escola a 3 anos ou mais                         AD01    337 
  2.04  0.020   24.29   13.82   8.46  Não gosto muito      Atitude em relação à escola                                 GO02     70 
  1.82  0.034   22.35   15.45  10.28  Nunca                Quando estás com amigos praticas AF                         AM01     85 
  1.75  0.040   17.15   57.72  50.06  Importante           Importância para ti - Estar em forma                        IM02    414 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Boa Saúde 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               49.09  Boa Saúde                                                                        A003    406 
 
 33.62  0.000  100.00  100.00  49.09  Boa Saúde            Percepção de saúde                                          A003    406 
  4.14  0.000   58.31   45.81  38.57  Na média             Percepção de Competência                                    DM03    319 
  3.49  0.000   52.66   80.54  75.09  reponse manquante    Idade com que começou actividade actual                     78_    621 
  3.40  0.000   57.66   38.92  33.13  Não faço             TL - Assistir a acontecimentos desportivos                  NF01    274 
  3.25  0.001   57.30   38.67  33.13  Importante           Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim         IM02    274 
  3.17  0.001   54.15   61.08  55.38  Importante           Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM02    458 
  2.69  0.004   60.83   17.98  14.51  Abaixo da Média      Satisfação com a aparência                                  EX04    120 
  2.68  0.004   53.86   54.93  50.06  Importante           Importância para ti - Estar em forma                        IM02    414 
  2.40  0.008   58.96   19.46  16.20  Indiferente          Atitude em relação à Educação Fisica                        GO03    134 
  2.27  0.012   53.10   54.93  50.79  Feminino             Sexo                                                        FE02    420 
  2.22  0.013   57.52   21.67  18.50  Nunca                Prática de AF informal                                      NU01    153 
  2.07  0.019   70.37    4.68   3.26  Dança                AF que pratica - formal                                     AT07     27 
  2.06  0.020   55.45   28.82  25.51  Média                Satisfação com a aparência                                  EX03    211 
  2.00  0.023   53.24   46.55  42.93  Pouco activo         Classificação da AF                                         DC02    355 
  1.91  0.028   55.07   28.08  25.03  Aprox. 1 hora        Duração da intensidade - Geral                              LO02    207 
  1.89  0.029   54.79   29.56  26.48  Não faço             TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      NF01    219 
  1.84  0.033   52.43   53.20  49.82  Gosto bastante       Atitude em relação à prática de AFD                         GO04    412 
  1.82  0.035   54.67   28.82  25.88  Algumas vezes prat   Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF02    214 
  1.80  0.036   60.29   10.10   8.22  1 vez por semana     Prática de AF formal                                        NU03     68 
  1.73  0.041   54.38   29.06  26.24  reponse manquante    AF que pratica - informal                                    72_    217 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Muito boa Saúde 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               30.83  Muito boa Saúde                                                                  A004    255 
 
 31.72  0.000  100.00  100.00  30.83  Muito boa Saúde      Percepção de saúde                                          A004    255 
  8.08  0.000   64.41   29.80  14.27  Muito competente     Percepção de Competência                                    DM01    118 
  7.70  0.000   54.89   39.61  22.25  Extremo positivo     Satisfação com a aparência                                  Ex01    184 
  6.96  0.000   58.87   28.63  14.99  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à Educação Fisica                        GO05    124 
  6.32  0.000   46.94   45.10  29.63  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à prática de AFD                         GO05    245 
  6.18  0.000   47.03   43.53  28.54  Muito importante     Importância para ti - Ser bom no desporto                   IM01    236 
  5.50  0.000   40.47   60.78  46.31  Muito importante     Razão para praticar - Quero fazer algo bom para mim         IM01    383 
  5.27  0.000   63.33   14.90   7.26  7 horas por semana   Duração da intensidade - Geral                              LO05     60 
  5.21  0.000   38.17   70.20  56.71  Faço                 TL - Praticar desporto dirigido por um treinador            FA02    469 
  4.92  0.000   39.63   58.43  45.47  Muito importante     Importância para ti - Estar em forma                        IM01    376 
  4.83  0.000   36.69   75.69  63.60  Faço                 TL - Assistir a acontecimentos desportivos                  FA02    526 
  4.57  0.000   45.88   30.59  20.56  Muitas vezes         Quando estás com amigos praticas AF                         AM04    170 
  4.57  0.000   46.54   29.02  19.23  Futebol              AF que pratica - informal                                   AB05    159 
  4.36  0.000   61.70   11.37   5.68  Futebol              AF que pratica - formal                                     AT09     47 
  4.08  0.000   37.59   60.00  49.21  Masculino            Sexo                                                        Ma01    407 
  3.96  0.000   39.23   47.84  37.61  Acima da média       Percepção de Competência                                    DM02    311 
  3.85  0.000   40.31   40.78  31.20  Suficietm activo     Classificação da AF                                         DC03    258 
  3.84  0.000   52.05   14.90   8.83  Muito activo         Classificação da AF                                         DC03     73 
  3.58  0.000   34.60   78.82  70.25  Faço                 TL - Jogar às cartas ou jogos de vídeo                      FA02    581 
  3.50  0.000   65.38    6.67   3.14  Todos os dias        Prática de AF formal                                        A706     26 
  3.27  0.001   36.91   52.55  43.89  Muito importante     Importância para ti - Ser bom no maior número de disciplinasIM01    363 
  3.17  0.001   49.25   12.94   8.10  4 a 6 vezes p semana Prática de AF formal                                        NU05     67 
  3.09  0.001   39.53   33.33  26.00  2 a 3 vezes p semana Prática de AF formal                                        NU04    215 
  2.84  0.002   37.89   38.04  30.96  Muito importante     Importância para ti - Ter bom aspecto                       IM01    256 
  2.84  0.002   40.36   26.27  20.07  8ºano                Ano de escolaridade                                         8A00    166 
  2.83  0.002   42.50   20.00  14.51  Quase todos dias     Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF04    120 
  2.64  0.004   52.78    7.45   4.35  Diariamente          Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF05     36 
  2.58  0.005   44.05   14.51  10.16  Não faço             TL - Ficar sozinho                                          NF01     84 
  2.53  0.006   37.02   38.04  31.68  Pais                 A pessoa que mais influenciou para a prática de AF          IN02    262 
  2.40  0.008   34.16   65.10  58.77  Não                  Frequenta a Escola a 3 anos ou mais                         AD02    486 
  2.36  0.009   40.68   18.82  14.27  14                   Idade                                                       FZ14    118 
  2.34  0.010   45.16   10.98   7.50  4 a 6 vezes p semana Prática de AF informal                                      NU05     62 
  2.32  0.010   57.14    4.71   2.54  11 anos              Idade com que começou actividade actual                    ID11     21 
  2.29  0.011   53.85    5.49   3.14  10 anos              Idade com que começou actividade actual                    ID10     26 
  2.25  0.012   40.95   16.86  12.70  13                   Idade                                                       FZ13    105 
  2.17  0.015   44.26   10.59   7.38  Gosto mesmo muito    Atitude em relação à escola                                 GO05     61 
  2.16  0.016   33.05   77.25  72.07  Tarefa               Orientação dos objectivos                                   EH02    596 
  2.03  0.021   42.65   11.37   8.22  Todos os dias        Prática de AF informal                                      A706     68 
  1.91  0.028   40.00   14.90  11.49  Aprox. 4 a 6 horas   Duração da intensidade - Geral                              LO04     95 
  1.91  0.028   48.39    5.88   3.75  12 anos              Idade com que começou actividade actual                    ID12     31 
  1.89  0.030   50.00    5.10   3.14  Ego                  Orientação dos objectivos                                   EH01     26 
  1.87  0.031   33.89   56.08  51.03  Faço                 TL - Praticar desporto não dirigido por um treinador        FA02    422 
  1.86  0.031   47.06    6.27   4.11  Ténis                AF que pratica - formal                                     AT13     34 
  1.81  0.035   38.89   16.47  13.06  7ºano                Ano de escolaridade                                         7A00    108 
  1.77  0.039   35.29   35.29  30.83  1 vez de tempo       Prática desportiva do pai                                   PR02    255 
  1.69  0.046   52.94    3.53   2.06  Basquetebol          AF que pratica - formal                                     AT05     17 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
reponse manquante 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                3.39  reponse manquante                                                                 84_     28 
 
 99.99  0.000  100.00  100.00   3.39  reponse manquante    Percepção de saúde                                           84_     28 
  2.49  0.006    8.33   32.14  13.06  7ºano                Ano de escolaridade                                         7A00    108 
  2.19  0.014    8.64   25.00   9.79  12                   Idade                                                       FZ12     81 
  2.05  0.020   16.67   10.71   2.18  9 anos               Idade com que começou actividade actual                     ID09     18 
  2.02  0.022    8.82   21.43   8.22  Todos os dias        Prática de AF informal                                      A706     68 
  1.97  0.024   11.76   14.29   4.11  12 anos              Idade com que começou act. no passado                       ID12     34 
  1.89  0.029   11.11   14.29   4.35  Diariamente          Percepção da AF praticada pelos amigos                      AF05     36 
  1.82  0.034    4.67   67.86  49.21  Masculino            Sexo                                                        Ma01    407 
  1.76  0.039   13.04   10.71   2.78  reponse manquante    TL - Trabalhar para ganhar dinheiro                          30_     23 
  1.76  0.039   13.04   10.71   2.78  reponse manquante    TL - Visitar pessoas conhecidas                              46_     23 
  1.66  0.049   12.00   10.71   3.02  reponse manquante    TL - Participar em actividades de arte e expressão           39_     25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 24 – Tratamentos estatísticos da caracterização dos alunos pelo grau académicos dos pais 
 

Pais 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: pHabilitação literária (Resumida) 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE pHabilitação literária (Resumida) 
Ensino Primário 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                8.91  Ensino Primário                                                                  GF01     45 
 
 99.99  0.000  100.00  100.00   8.91  Ensino Primário      pHabilitação literária (Resumida)                           GF01     45 
  4.78  0.000   33.33   33.33   8.91  Doméstico/a          aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR11     45 
  4.19  0.000   40.00   22.22   4.95  Operadores           aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR08     25 
  3.67  0.000   15.98   60.00  33.47  Nunca                aPrática desportiva do pai                                  PR01    169 
  3.56  0.000   26.67   26.67   8.91  Aprox. 1/2 hora      aDuração da intensidade (AF no clube, DE, informal)         LO01     45 
  2.96  0.002   13.55   64.44  42.38  Nunca                aPrática desportiva da mãe                                  PR01    214 
  2.93  0.002   31.82   15.56   4.36  T não qualificados   aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR09     22 
  2.88  0.002   14.94   51.11  30.50  Espaço em branco     aHá coisas mais interessantes                               CV02    154 
  2.71  0.003   38.46   11.11   2.57  Reformado/a          aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR13     13 
  2.67  0.004   18.84   28.89  13.66  18                   aIdade                                                      AN08     69 
  2.63  0.004   17.95   31.11  15.45  12ºano               aAno de Escolaridade                                        12A0     78 
  2.46  0.007   33.33   11.11   2.97  T não qualificados   aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR09     15 
  2.45  0.007   13.48   53.33  35.25  Transportes Públicos aComo percorre o trajecto de casa para a escola             TP03    178 
  2.45  0.007   12.67   62.22  43.76  Pouco activo         aClassificação da AF                                        DC02    221 
  2.19  0.014   11.86   66.67  50.10  Transportes Públicos aComo percorre o trajecto de escola para casa               TP03    253 
  1.96  0.025   22.22   13.33   5.35  Operários            aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR07     27 
  1.88  0.030   13.33   40.00  26.73  Algumas vezes prat   aPercepção da AF praticada pelos amigos                     AF02    135 
  1.85  0.032   12.43   48.89  35.05  Média                aPercepção de velocidade                                    EX03    177 
  1.82  0.034   12.36   48.89  35.25  Sim                  aFrequentas a escola a 3 ou mais anos                       AD01    178 
  1.80  0.036   26.67    8.89   2.97  Natação              aActividade que pratica habitualmente                       AB08     15 
  1.71  0.043   11.11   66.67  53.47  Nunca                aRegularidade que realiza AF num clube                      NU01    270 
  1.71  0.044   11.68   55.56  42.38  Importante           aFazer os trabalhos de casa                                 I002    214 
  1.70  0.045   21.74   11.11   4.55  Correr               aActividade que pratica habitualmente                       AB03     23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5º ao 9º ano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               18.81  5º ao 9º ano                                                                     GF02     95 
 
 21.76  0.000  100.00  100.00  18.81  5º ao 9º ano         pHabilitação literária (Resumida)                           GF02     95 
  5.09  0.000   43.06   32.63  14.26  Pessoal dos Serviços aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR05     72 
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  2.46  0.007   26.77   35.79  25.15  Entre 10 e 15 min    aDuração trajecto de casa para escola                       MI03    127 
  2.31  0.011   21.91   74.74  64.16  Não                  aFrequentas a escola a 3 ou mais anos                       AD02    324 
  2.30  0.011   32.65   16.84   9.70  Gosto mesmo muito    aAtitude em relação à escola                                GO05     49 
  2.27  0.012   46.67    7.37   2.97  T não qualificados   aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR09     15 
  2.26  0.012   31.03   18.95  11.49  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR04     58 
  2.25  0.012   28.75   24.21  15.84  Indiferente          aAtitude em relação à prática de AFD                        GO03     80 
  1.96  0.025   30.61   15.79   9.70  Pessoal dos Serviços aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR05     49 
  1.89  0.029   36.00    9.47   4.95  Muito importante     aSer popular entre os rapazes                               IM01     25 
  1.89  0.029   36.00    9.47   4.95  Operadores           aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR08     25 
  1.89  0.029   23.81   42.11  33.27  Média                aPercepção de elegância                                     EX03    168 
  1.77  0.039   21.85   62.11  53.47  Nunca                aRegularidade que realiza AF num clube                      NU01    270 
  1.75  0.040   23.97   36.84  28.91  2 anos               aHá quantos anos frequenta a Escola                         LO02    146 
  1.71  0.044   23.16   43.16  35.05  Média                aPercepção de velocidade                                    EX03    177 
  1.66  0.048   33.33    9.47   5.35  Operários            aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR07     27 
  1.66  0.048   34.78    8.42   4.55  Sempre com amigos    aPratica de AF com os amigos                                AM05     23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ensino Secundário 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               18.81  Ensino Secundário                                                                GF03     95 
 
 21.76  0.000  100.00  100.00  18.81  Ensino Secundário    pHabilitação literária (Resumida)                           GF03     95 
  4.76  0.000   44.83   27.37  11.49  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR04     58 
  4.37  0.000   39.19   30.53  14.65  Tec. e profission    aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR03     74 
  2.82  0.002   53.33    8.42   2.97  Quadros superiores   aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR01     15 
  2.61  0.005   26.14   42.11  30.30  Pais                 aA pessoa que mais influenciou para a prática de AF         IN02    153 
  2.33  0.010   23.17   60.00  48.71  Pouco importante     aSer popular entre os rapazes                               IM03    246 
  2.25  0.012   28.75   24.21  15.84  Tec. e profission    aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR03     80 
  2.13  0.017   21.14   82.11  73.07  Tarefa               aOrientação dos objectivos                                  EI02    369 
  2.00  0.023   23.47   48.42  38.81  Acima da Média       aPercepção de agilidade                                     EX02    196 
  1.96  0.025   22.54   57.89  48.32  Boa Saúde            aPercepção de saúde                                         A003    244 
  1.89  0.030   34.48   10.53   5.74  Sem importância      aPratico desporto pq - Gosto da competição                  IM04     29 
  1.82  0.035   25.74   27.37  20.00  Sem importância      aPratico desporto pq - Desejo realizar carreira desportiva  IM04    101 
  1.81  0.035   31.58   12.63   7.52  Outra Actividade     aAF desportiva num clube                                    AT16     38 
  1.75  0.040   21.89   61.05  52.48  Muito Importante     aFazer os trabalhos de casa                                 MI01    265 
  1.74  0.041   21.74   63.16  54.65  Gosto bastante       aAtitude em relação à EF                                    GO04    276 
  1.70  0.044   40.00    6.32   2.97  Sem importância      aPratico desporto pq - Gosto de fazer parte de uma equipa   IM04     15 
  1.69  0.045   22.27   53.68  45.35  Importante           aPratico desporto pq - Gosto de conhecer outras pessoas     IM02    229 
  1.67  0.047   22.87   45.26  37.23  Importante           aPratico desporto pq - Gosto de fazer parte de uma equipa   IM02    188 
  1.67  0.048   26.25   22.11  15.84  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR04     80 
  1.66  0.049   22.49   49.47  41.39  Importante           aPratico desporto pq - Posso encontrar amigos               IM02    209 
  1.65  0.050   25.00   27.37  20.59  Pouco importante     aPratico desporto pq - É apaixonante                        IM03    104 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ensino Superior 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               32.28  Ensino Superior                                                                  GF04    163 
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 24.91  0.000  100.00  100.00  32.28  Ensino Superior      pHabilitação literária (Resumida)                           GF04    163 
 14.09  0.000   73.53   76.69  33.66  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR02    170 
 10.08  0.000   63.75   62.58  31.68  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR02    160 
  4.42  0.000   47.26   42.33  28.91  1 vez semana ano     aPrática desportiva do pai                                  PR03    146 
  2.91  0.002   34.29   95.71  90.10  Em casa              aOnde tomas o pequeno-almoço                                CA01    455 
  2.83  0.002   39.61   50.31  40.99  Importante           aPratico desporto pq - Posso ter um corpo em forma          IM02    207 
  2.66  0.004   42.62   31.90  24.16  1 vez semana ano     aPrática desportiva da mãe                                  PR03    122 
  2.07  0.019   54.17    7.98   4.75  Ténis                aAF desportiva num clube                                    AT13     24 
  2.01  0.022   42.05   22.70  17.43  Extremo positivo     aPercepção de condição física                               Ex01     88 
  1.93  0.027   37.56   45.40  39.01  Entre 5 e 10 minutos aDuração trajecto de casa para escola                       MI02    197 
  1.85  0.032   47.37   11.04   7.52  14 anos              aIdade com que terminou AF no passado                       ID14     38 
  1.83  0.034   36.68   51.53  45.35  23 horas             aHoras que normalmente vai para a cama                      HO04    229 
  1.78  0.037   40.20   25.15  20.20  Muito importante     aPratico desporto pq - É apaixonante                        IM01    102 
  1.77  0.038   35.41   66.26  60.40  Gosto bastante       aAtitude em relação à escola                                GO04    305 
  1.75  0.040   42.86   16.56  12.48  Num café/restaurante aOnde tomas normalmente o almoço                            CR05     63 
  1.73  0.042   43.64   14.72  10.89  Menos de 5 minutos   aDuração trajecto de casa para escola                       MI01     55 
  1.73  0.042   37.57   39.88  34.26  Média                aPercepção das qualidades atléticas                         EX03    173 
  1.70  0.045   38.64   31.29  26.14  Aprox. 1 hora        aDuração da intensidade (AF no clube, DE, informal)         LO02    132 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CARACTERISATION PAR LES CONTINUES DES CLASSES OU MODALITES 
DE pHabilitação literária (Resumida) 
Ensino Primário 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 Ensino Primário      ( POIDS =    45.00      EFFECTIF =   45 )                                            GF01 | 
|                                                                                                                                | 
|   4.62 | 0.000 |    27.31    24.58 |     4.20     3.86 | 321.mIMC                                                         IMCm | 
|   4.51 | 0.000 |    51.93    47.43 |     8.50     7.09 | 157.pIdade                                                       P200 | 
|   4.48 | 0.000 |    16.26    14.97 |     1.82     1.96 | 155.aIdade                                                       FY   | 
|   3.31 | 0.000 |    69.05    63.60 |    12.94    10.86 | 319.mPeso                                                        M301 | 
|   3.01 | 0.001 |    47.43    44.97 |     6.94     5.54 | 318.mIdade                                                       M200 | 
|   2.93 | 0.002 |    27.79    26.47 |     2.33     3.13 | 160.pIMC                                                         IMCp | 
|   2.26 | 0.012 |    21.80    20.74 |     3.19     3.16 | 153.aIMC                                                         IMCa | 
|   1.96 | 0.025 |    60.22    56.86 |    11.78    11.44 | 151.aPeso                                                        A281 | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -2.23 | 0.013 |     1.71     1.73 |     0.06     0.06 | 159.pAltura                                                      P302 | 
|  -2.86 | 0.002 |     1.58     1.61 |     0.07     0.06 | 320.mAltura                                                      M302 | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
5º ao 9º ano 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 5º ao 9º ano         ( POIDS =    95.00      EFFECTIF =   95 )                                            GF02 | 
|                                                                                                                                | 
|   2.19 | 0.014 |    25.38    24.58 |     3.62     3.86 | 321.mIMC                                                         IMCm | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -1.99 | 0.023 |     1.72     1.73 |     0.06     0.06 | 159.pAltura                                                      P302 | 
|  -2.23 | 0.013 |    43.80    44.97 |     4.81     5.54 | 318.mIdade                                                       M200 | 
|  -2.47 | 0.007 |    45.84    47.43 |     7.32     7.09 | 157.pIdade                                                       P200 | 
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+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
Ensino Secundário 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 Ensino Secundário    ( POIDS =    95.00      EFFECTIF =   95 )                                            GF03 | 
|                                                                                                                                | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -1.87 | 0.031 |    54.87    56.86 |     9.54    11.44 | 151.aPeso                                                        A281 | 
|  -2.14 | 0.016 |    23.79    24.58 |     3.33     3.86 | 321.mIMC                                                         IMCm | 
|  -2.15 | 0.016 |    61.37    63.60 |     8.39    10.86 | 319.mPeso                                                        M301 | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
Ensino Superior 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 Ensino Superior      ( POIDS =   163.00      EFFECTIF =  163 )                                            GF04 | 
|                                                                                                                                | 
|   3.32 | 0.000 |     1.74     1.73 |     0.06     0.06 | 159.pAltura                                                      P302 | 
|   1.90 | 0.029 |     1.66     1.65 |     0.10     0.10 | 152.aAltura                                                      A282 | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
reponse manquante 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 reponse manquante    ( POIDS =   107.00      EFFECTIF =  107 )                                            162_ | 
|                                                                                                                                | 
|   3.72 | 0.000 |    53.05    47.43 |    10.16     7.09 | 157.pIdade                                                       P200 | 
|   2.58 | 0.005 |     1.62     1.61 |     0.07     0.06 | 320.mAltura                                                      M302 | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -2.19 | 0.014 |    23.82    24.58 |     3.87     3.86 | 321.mIMC                                                         IMCm | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
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Mães 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: mHabilitação literária (Resumida) 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE mHabilitação literária (Resumida) 
Ensino Primário 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                7.52  Ensino Primário                                                                  MK01     38 
 
 99.99  0.000  100.00  100.00   7.52  Ensino Primário      mHabilitação literária                                      MK01     38 
  4.46  0.000   28.89   34.21   8.91  Doméstico/a          aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR11     45 
  4.05  0.000   36.00   23.68   4.95  Operadores           aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR08     25 
  3.48  0.000   19.44   36.84  14.26  Pessoal dos Serviços aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR05     72 
  3.37  0.000   29.63   21.05   5.35  Operários            aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR07     27 
  3.03  0.001   21.28   26.32   9.31  Sim                  aRazões p não praticar - Não tenho jeito                    CV01     47 
  2.93  0.002   14.17   47.37  25.15  Entre 10 e 15 min    aDuração trajecto de casa para escola                       MI03    127 
  2.85  0.002   11.68   65.79  42.38  Nunca                aPrática desportiva da mãe                                  PR01    214 
  2.29  0.011   20.00   18.42   6.93  6 horas              aHoras que normalmente acorda                               LE01     35 
  2.27  0.012    9.32   86.84  70.10  Sedentária           mClassificação da AF                                        PT01    354 
  2.26  0.012   30.77   10.53   2.57  Reformado/a          aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR13     13 
  2.20  0.014   10.28   68.42  50.10  Transportes Públicos aComo percorre o trajecto de escola para casa               TP03    253 
  2.11  0.017   11.69   47.37  30.50  Espaço em branco     aHá coisas mais interessantes                               CV02    154 
  2.08  0.019   22.73   13.16   4.36  T não qualificados   aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR09     22 
  2.05  0.020   26.67   10.53   2.97  T não qualificados   aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR09     15 
  2.03  0.021   11.24   50.00  33.47  Nunca                aPrática desportiva do pai                                  PR01    169 
  1.79  0.037   13.51   26.32  14.65  Abaixo da Média      aSatisfação com a aparência                                 EX04     74 
  1.79  0.037   13.51   26.32  14.65  Sem importância      aSer popular entre as raparigas                             IM04     74 
  1.78  0.038   10.67   50.00  35.25  Transportes Públicos aComo percorre o trajecto de casa para a escola             TP03    178 
  1.74  0.041   12.79   28.95  17.03  Sem importância      aSer popular entre os rapazes                               IM04     86 
  1.68  0.046    9.87   60.53  46.14  Muito importante     aEstar em forma                                             IM01    233 
  1.67  0.048   12.12   31.58  19.60  Muito Importante     aPraticar desporto não dirigido por um treinador            MI01     99 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5º ao 9º ano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               21.39  5º ao 9º ano                                                                     MK02    108 
 
 22.57  0.000  100.00  100.00  21.39  5º ao 9º ano         mHabilitação literária                                      MK02    108 
  4.40  0.000   43.06   28.70  14.26  Pessoal dos Serviços aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR05     72 
  2.35  0.009   26.64   52.78  42.38  Nunca                aPrática desportiva da mãe                                  PR01    214 
  2.33  0.010   38.89   12.96   7.13  Entre 20 e 25 min    aDuração trajecto de casa para escola                       MI05     36 
  2.29  0.011   42.31   10.19   5.15  Quadros superiores   aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR01     26 
  2.02  0.022   44.44    7.41   3.56  Corfebol             aActividade que prática no Desporto Escolar                 AO02     18 
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  1.98  0.024   46.67    6.48   2.97  Natação              aActividade que pratica habitualmente                       AB08     15 
  1.91  0.028   24.81   62.04  53.47  Nunca                aRegularidade que realiza AF num clube                      NU01    270 
  1.89  0.029   34.09   13.89   8.71  6 anos               aIdade com que começou act. no passado                      ID06     44 
  1.77  0.038   31.15   17.59  12.08  No bar da Escola     aOnde tomas normalmente o almoço                            BA03     61 
  1.76  0.039   25.11   53.70  45.74  Média                aPercepção de força                                         EX03    231 
  1.74  0.041   34.21   12.04   7.52  Entre 25 e 30 min    aDuração trajecto de escola para casa                       MI06     38 
  1.73  0.042   25.99   42.59  35.05  Média                aPercepção de velocidade                                    EX03    177 
  1.73  0.042   26.71   36.11  28.91  2 anos               aHá quantos anos frequenta a Escola                         LO02    146 
  1.70  0.045   30.65   17.59  12.28  Muito importante     aPratico desporto pq - Torna-me fisicamente atraente        IM01     62 
  1.70  0.045   31.03   16.67  11.49  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR04     58 
  1.68  0.047   25.84   42.59  35.25  Transportes Públicos aComo percorre o trajecto de casa para a escola             TP03    178 
  1.68  0.047   28.57   24.07  18.02  Futebol              aActividade que pratica habitualmente                       AB05     91 
  1.66  0.048   34.29   11.11   6.93  6 horas              aHoras que normalmente acorda                               LE01     35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ensino Secundário 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               21.39  Ensino Secundário                                                                MK03    108 
 
 22.57  0.000  100.00  100.00  21.39  Ensino Secundário    mHabilitação literária                                      MK03    108 
  7.48  0.000   56.25   41.67  15.84  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR04     80 
  2.61  0.005   32.58   26.85  17.62  7ºano                aAno de Escolaridade                                        7A00     89 
  2.38  0.009   30.09   31.48  22.38  Pouco activa         mClassificação da AF                                        PT02    113 
  2.25  0.012   26.39   52.78  42.77  Importante           aPratica desporto pq - Dá-me a possibilidade de me exprimir IM02    216 
  2.14  0.016   31.58   22.22  15.05  1993                 aAno de Nascimento                                          AN13     76 
  2.13  0.017   34.69   15.74   9.70  Pessoal dos Serviços aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR05     49 
  2.05  0.020   26.07   50.93  41.78  Média                aPercepção da estatura                                      EX03    211 
  2.01  0.022   32.76   17.59  11.49  Entre 20 e 25 min    aDuração trajecto de escola para casa                       MI05     58 
  2.01  0.022   30.23   24.07  17.03  Sem importância      aSer popular entre os rapazes                               IM04     86 
  1.84  0.033   35.14   12.04   7.33  10 anos              aIdade com que terminou AF no passado                       ID10     37 
  1.77  0.039   46.15    5.56   2.57  Futsal               aActividade que prática no Desporto Escolar                 AO03     13 
  1.71  0.043   25.36   49.07  41.39  Importante           aPratico desporto pq - Posso encontrar amigos               IM02    209 
  1.71  0.044   29.73   20.37  14.65  Sem importância      aSer popular entre as raparigas                             IM04     74 
  1.65  0.050   22.65   91.67  86.53  7 horas              aHoras que normalmente acorda                               LE02    437 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ensino Superior 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               41.19  Ensino Superior                                                                  MK04    208 
 
 25.87  0.000  100.00  100.00  41.19  Ensino Superior      mHabilitação literária                                      MK04    208 
 14.76  0.000   87.50   67.31  31.68  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR02    160 
  9.12  0.000   69.41   56.73  33.66  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR02    170 
  3.27  0.001   62.50   16.83  11.09  Aprox. 4 a 6 horas   aDuração da intensidade (AF no clube, DE, informal)         LO04     56 
  2.42  0.008   47.19   52.40  45.74  Carro                aComo percorre o trajecto de casa para a escola             A204    231 
  2.17  0.015   50.94   25.96  20.99  Sem importância      aPratico desporto pq - Posso ganhar dinheiro                IM04    106 
  2.05  0.020   47.00   45.19  39.60  Importante           aPratico desporto pq - Isso relaxa-me                       IM02    200 
  1.95  0.025   63.64    6.73   4.36  Não tomo             aOnde tomas o pequeno-almoço                                NT06     22 
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  1.95  0.025   63.64    6.73   4.36  Extremo negativo     aPercepção da estatura                                      EX05     22 
  1.95  0.026   62.50    7.21   4.75  Ténis                aAF desportiva num clube                                    AT13     24 
  1.93  0.027   51.16   21.15  17.03  Pouco importante     aPratica desporto pq - Dá-me a possibilidade de me exprimir IM03     86 
  1.93  0.027   53.12   16.35  12.67  Pouco importante     aPratico desporto pq - Gosto de conhecer outras pessoas     IM03     64 
  1.93  0.027   48.53   31.73  26.93  2 a 3 vezes p semana aRegularidade que realiza AF num clube                      NU04    136 
  1.92  0.028   46.70   44.23  39.01  Média                aPercepção coragem                                          EX03    197 
  1.92  0.028   47.56   37.50  32.48  Suficm activo        aClassificação da AF                                        DC03    164 
  1.86  0.031   51.25   19.71  15.84  Tec. e profission    aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR03     80 
  1.86  0.032   48.78   28.85  24.36  Entre 10 e 15 min    aDuração trajecto de escola para casa                       MI03    123 
  1.78  0.037   69.23    4.33   2.57  3 anos               aIdade com que começou act. no passado                      ID03     13 
  1.74  0.041   41.68  100.00  98.81  Em casa              aOnde tomas normalmente o jantar                            CA01    499 
  1.74  0.041   42.79   89.90  86.53  7 horas              aHoras que normalmente acorda                               LE02    437 
  1.69  0.046   52.73   13.94  10.89  Menos de 5 minutos   aDuração trajecto de casa para escola                       MI01     55 
  1.68  0.046   45.34   51.44  46.73  Importante           aSer bom no maior número de disciplinas                     IM02    236 
  1.67  0.047   43.86   72.12  67.72  Em casa              aOnde tomas normalmente o almoço                            CA01    342 
  1.67  0.047   55.00   10.58   7.92  10 anos              aIdade com que começou act. no passado                      ID10     40 
  1.67  0.047   55.00   10.58   7.92  1 vez semana         aRegularidade que realiza AF num clube                      NU03     40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CARACTERISATION PAR LES CONTINUES DES CLASSES OU MODALITES 
DE mHabilitação literária (Resumida) 
Ensino Primário 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 Ensino Primário      ( POIDS =    38.00      EFFECTIF =   38 )                                            MK01 | 
|                                                                                                                                | 
|   4.42 | 0.000 |    27.31    24.58 |     3.94     3.86 | 321.mIMC                                                         IMCm | 
|   3.24 | 0.001 |    47.76    44.97 |     8.72     5.54 | 318.mIdade                                                       M200 | 
|   3.12 | 0.001 |    22.30    20.74 |     3.83     3.16 | 153.aIMC                                                         IMCa | 
|   2.93 | 0.002 |    15.87    14.97 |     2.10     1.96 | 155.aIdade                                                       FY   | 
|   2.47 | 0.007 |    61.32    56.86 |    13.08    11.44 | 151.aPeso                                                        A281 | 
|   2.46 | 0.007 |    50.29    47.43 |    10.97     7.09 | 157.pIdade                                                       P200 | 
|   2.43 | 0.008 |    67.83    63.60 |    11.45    10.86 | 319.mPeso                                                        M301 | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -3.16 | 0.001 |     1.58     1.61 |     0.06     0.06 | 320.mAltura                                                      M302 | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
5º ao 9º ano 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 5º ao 9º ano         ( POIDS =   108.00      EFFECTIF =  108 )                                            MK02 | 
|                                                                                                                                | 
|   3.05 | 0.001 |    66.44    63.60 |    11.57    10.86 | 319.mPeso                                                        M301 | 
|   1.85 | 0.032 |    25.19    24.58 |     3.93     3.86 | 321.mIMC                                                         IMCm | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -1.85 | 0.032 |    46.24    47.43 |     6.27     7.09 | 157.pIdade                                                       P200 | 
|  -2.12 | 0.017 |    43.97    44.97 |     5.57     5.54 | 318.mIdade                                                       M200 | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
Ensino Secundário 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
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| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 Ensino Secundário    ( POIDS =   108.00      EFFECTIF =  108 )                                            MK03 | 
|                                                                                                                                | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -2.29 | 0.011 |    14.59    14.97 |     1.92     1.96 | 155.aIdade                                                       FY   | 
|  -2.66 | 0.004 |    43.72    44.97 |     4.42     5.54 | 318.mIdade                                                       M200 | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
Ensino Superior 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 Ensino Superior      ( POIDS =   208.00      EFFECTIF =  208 )                                            MK04 | 
|                                                                                                                                | 
|   2.36 | 0.009 |     1.74     1.73 |     0.06     0.06 | 159.pAltura                                                      P302 | 
|   1.99 | 0.023 |    45.54    44.97 |     4.76     5.54 | 318.mIdade                                                       M200 | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -2.38 | 0.009 |    24.09    24.58 |     3.79     3.86 | 321.mIMC                                                         IMCm | 
|  -2.60 | 0.005 |    62.12    63.60 |    10.82    10.86 | 319.mPeso                                                        M301 | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
reponse manquante 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
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Anexo 25 – Tratamentos estatísticos da caracterização dos alunos pela experiência dos pais na EF 
 

 
Pais 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: pExperiência Pessoal na EF 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE pExperiência Pessoal na EF 
Negativa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                9.50  Negativa                                                                         VU01     48 
 
 99.99  0.000  100.00  100.00   9.50  Negativa             pExperiência Pessoal na EF                                  VU01     48 
  2.87  0.002   20.59   29.17  13.47  Pouco Importante     aOuvir música                                               PI03     68 
  2.64  0.004   15.91   43.75  26.14  Aprox. 1 hora        aDuração da intensidade (AF no clube, DE, informal)         LO02    132 
  2.55  0.005   15.03   47.92  30.30  Pais                 aA pessoa que mais influenciou para a prática de AF         IN02    153 
  2.39  0.008   15.38   41.67  25.74  Acima da Média       aPercepção do peso                                          EX02    130 
  2.31  0.010   14.12   50.00  33.66  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR02    170 
  2.27  0.012   16.33   33.33  19.41  Importante           aSinto-me realizado - Quando os outros de desleixam e eu nãoIM02     98 
  2.11  0.017   17.65   25.00  13.47  Razoável             aPercepção de saúde                                         02       68 
  2.03  0.021   19.57   18.75   9.11  Muito importante     aSinto-me realizado -Quando consigo fazer melhor q os outrosIM01     46 
  1.94  0.026   26.32   10.42   3.76  Muito importante     aSinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como euIM01     19 
  1.88  0.030   16.44   25.00  14.46  Pouco Importante     aIr ao cinema ou ao teatro                                  PI03     73 
  1.81  0.035   19.05   16.67   8.32  1 vez por semana     aNúmero de treinos semanais do DE                           MO02     42 
  1.79  0.037   16.00   25.00  14.85  Andar de Bicicleta   aActividade que pratica habitualmente                       AB01     75 
  1.70  0.045   13.93   35.42  24.16  1 vez semana ano     aPrática desportiva da mãe                                  PR03    122 
  1.70  0.045   17.31   18.75  10.30  Muito importante     aSinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer a act IM01     52 
  1.66  0.049   16.39   20.83  12.08  Muito importante     aSinto-me realizado - Quando sou o melhor                   IM01     61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indiferente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               24.36  Indiferente                                                                      VU02    123 
 
 23.36  0.000  100.00  100.00  24.36  Indiferente          pExperiência Pessoal na EF                                  VU02    123 
  2.65  0.004   31.22   47.97  37.43  Pouco importante     aSer popular entre as raparigas                             IM03    189 
  2.61  0.004   29.67   59.35  48.71  Pouco importante     aSer popular entre os rapazes                               IM03    246 
  2.50  0.006   39.29   17.89  11.09  Aprox. 4 a 6 horas   aDuração da intensidade (AF no clube, DE, informal)         LO04     56 
  2.25  0.012   31.51   37.40  28.91  Pouco importante     aPratico desporto pq - Desejo realizar carreira desportiva  IM03    146 
  2.21  0.013   53.33    6.50   2.97  Desportos de Combate aAF desportiva num clube                                    AT08     15 
  2.10  0.018   30.62   39.84  31.68  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR02    160 
  2.07  0.019   27.19   75.61  67.72  Em casa              aOnde tomas normalmente o almoço                            CA01    342 
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  2.01  0.022   29.03   51.22  42.97  Muito importante     aSinto-me realizado -Quando aprendo uma habilidade c esforçoIM01    217 
  1.98  0.024   30.00   41.46  33.66  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR02    170 
  1.91  0.028   41.38    9.76   5.74  Sem importância      aPratico desporto pq - Gosto da competição                  IM04     29 
  1.88  0.030   38.46   12.20   7.72  Muito Importante     aTocar um instrumento ou cantar                             MI01     39 
  1.74  0.041   37.84   11.38   7.33  9ºano                aAno de Escolaridade                                        9A00     37 
  1.72  0.043   29.45   39.02  32.28  Pouco importante     aSinto-me realizado - Quando sou único capaz de fazer a act IM03    163 
  1.68  0.047   29.61   36.59  30.10  Importante           aPratico desporto pq - Quero estar em forma                 IM02    152 
  1.66  0.048   29.27   39.02  32.48  Suficm activo        aClassificação da AF                                        DC03    164 
  1.65  0.049   28.18   50.41  43.56  Pouco Importante     aPassear ou ver montras                                     PI03    220 
  1.65  0.049   28.89   42.28  35.64  Pouco importante     aPratico desporto pq - Os meus amigos praticam esse desportoIM03    180 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Positiva 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               33.07  Positiva                                                                         VU03    167 
 
 25.02  0.000  100.00  100.00  33.07  Positiva             pExperiência Pessoal na EF                                  VU03    167 
  2.87  0.002   44.26   32.34  24.16  Importante           aPratico desporto pq - Os meus amigos praticam esse desportoIM02    122 
  2.66  0.004   41.46   40.72  32.48  Importante           aParticipar em actividades de arte e expressão              I002    164 
  2.56  0.005   40.68   43.11  35.05  Média                aPercepção de velocidade                                    EX03    177 
  2.45  0.007   66.67    5.99   2.97  12 anos              aIdade com que começou actividade actual                    ID12     15 
  2.42  0.008   48.28   16.77  11.49  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR04     58 
  2.40  0.008   58.33    8.38   4.75  Diariamente          aPercepção da AF praticada pelos amigos                     AF05     24 
  2.29  0.011   48.98   14.37   9.70  Gosto mesmo muito    aAtitude em relação à escola                                GO05     49 
  2.29  0.011   43.96   23.95  18.02  Faço                 aRealizar trabalho benévolo                                 FA02     91 
  2.11  0.017   37.70   56.89  49.90  Faço                 aPraticar AF não dirigido por um treinador                  FA02    252 
  1.86  0.031   37.91   47.90  41.78  Média                aPercepção da estatura                                      EX03    211 
  1.86  0.032   37.55   51.50  45.35  Importante           aPratico desporto pq - Gosto de conhecer outras pessoas     IM02    229 
  1.82  0.034   38.30   43.11  37.23  Importante           aPratico desporto pq - Gosto de fazer parte de uma equipa   IM02    188 
  1.81  0.035   35.52   77.84  72.48  Faço                 aPassear ou ver montras                                     FA02    366 
  1.79  0.036   37.14   54.49  48.51  Importante           aParticipar em actividades de clubes ou associações         I002    245 
  1.79  0.037   38.69   38.92  33.27  Média                aPercepção de elegância                                     EX03    168 
  1.76  0.039   41.86   21.56  17.03  Gosto mesmo muito    aAtitude em relação à EF                                    GO05     86 
  1.75  0.040   36.63   59.88  54.06  Média                aPercepção do peso                                          EX03    273 
  1.75  0.040   36.70   58.68  52.87  Importante           aPraticar desporto não dirigido por um treinador            I002    267 
  1.73  0.042   38.55   38.32  32.87  Média                aPercepção de condição física                               EX03    166 
  1.65  0.049   39.01   32.93  27.92  Aprox. 2 a 3 horas   aDuração da intensidade (AF no clube, DE, informal)         LO03    141 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mães 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: mExperiência Pessoal na EF 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE mExperiência Pessoal na EF 
Negativa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                8.71  Negativa                                                                         VU01     44 
 
 99.99  0.000  100.00  100.00   8.71  Negativa             mExperiência Pessoal na EF                                  VU01     44 
  2.24  0.013   12.11   61.36  44.16  Pouco Importante     aTocar um instrumento ou cantar                             PI03    223 
  2.24  0.013   25.00   13.64   4.75  Não sei              aPrática desportiva do pai                                  PR04     24 
  2.23  0.013    9.98   95.45  83.37  Faço                 aLer                                                        FA02    421 
  1.96  0.025   12.57   47.73  33.07  Não faço             aAssistir a acontecimentos desportivos                      NF01    167 
  1.91  0.028   14.29   31.82  19.41  Importante           aSinto-me realizado - Quando os outros de desleixam e eu nãoIM02     98 
  1.87  0.031   15.00   27.27  15.84  Indiferente          aAtitude em relação à prática de AFD                        GO03     80 
  1.76  0.040   11.35   59.09  45.35  Importante           aLer                                                        I002    229 
  1.75  0.040   13.39   34.09  22.18  Mais de 1 vez dia    aRegularidade com que consomes carne                        MA01    112 
  1.71  0.043   11.68   52.27  39.01  Média                aPercepção coragem                                          EX03    197 
  1.66  0.048   11.31   56.82  43.76  Pouco activo         aClassificação da AF                                        DC02    221 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indiferente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               27.72  Indiferente                                                                      VU02    140 
 
 24.11  0.000  100.00  100.00  27.72  Indiferente          mExperiência Pessoal na EF                                  VU02    140 
  2.93  0.002   35.15   50.71  40.00  Na média             aPercepção de competência                                   DN03    202 
  2.73  0.003   43.08   20.00  12.87  Pouco importante     aSer bom no desporto                                        IM03     65 
  2.48  0.006   33.33   55.00  45.74  Média                aPercepção de força                                         EX03    231 
  2.42  0.008   34.43   45.00  36.24  Média                aPercepção de agilidade                                     EX03    183 
  2.41  0.008   34.94   41.43  32.87  Média                aPercepção de condição física                               EX03    166 
  2.39  0.008   45.24   13.57   8.32  Sem importância      aSinto-me realizado -Quando consigo fazer melhor q os outrosIM04     42 
  2.37  0.009   34.71   42.14  33.66  Importante           aIr dançar à noite                                          I002    170 
  2.30  0.011   37.76   26.43  19.41  Raramente/nunca      aRegularidade com que consomes refrigerantes                MA04     98 
  2.30  0.011   37.76   26.43  19.41  8ºano                aAno de Escolaridade                                        8A00     98 
  2.20  0.014   56.25    6.43   3.17  Raramente/nunca      aRegularidade com que consomes peixe                        MA04     16 
  2.20  0.014   56.25    6.43   3.17  Não faço             aOuvir música                                               NF01     16 
  2.09  0.018   57.14    5.71   2.77  Sim                  aRazões p não praticar - Tenho limitações físicas           CV01     14 
  2.07  0.019   44.44   11.43   7.13  4 a 6 vezes p semana aReg que realiza AFD sem ser em clube                       NU05     36 
  2.06  0.020   50.00    7.86   4.36  Prof EF              aA pessoa que mais influenciou para a prática de AF         IN03     22 
  2.00  0.022   52.94    6.43   3.37  Não gosto muito      aAtitude em relação à prática de AFD                        GO02     17 
  2.00  0.023   38.57   19.29  13.86  Pouco Importante     aTrabalhar para ganhar algum dinheiro                       PI03     70 
  1.99  0.023   33.53   41.43  34.26  Média                aPercepção das qualidades atléticas                         EX03    173 
  1.91  0.028   31.84   55.71  48.51  Importante           aParticipar em actividades de clubes ou associações         I002    245 
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  1.81  0.036   32.49   45.71  39.01  Média                aPercepção coragem                                          EX03    197 
  1.79  0.037   33.33   37.86  31.49  Importante           aSinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito     IM02    159 
  1.77  0.038   35.29   25.71  20.20  Sem importância      aSinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como euIM04    102 
  1.77  0.039   34.82   27.86  22.18  Sim                  aRazões p não praticar - Não tenho tempo                    CV01    112 
  1.75  0.040   31.20   59.29  52.67  1 ou algumas semana  aRegularidade com que consomes sumos de fruta               M303    266 
  1.69  0.045   37.50   17.14  12.67  Pouco Importante     aLer                                                        PI03     64 
  1.65  0.050   38.18   15.00  10.89  Nunca                aPratica de AF com os amigos                                AM01     55 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Positiva 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               41.78  Positiva                                                                         VU03    211 
 
 25.91  0.000  100.00  100.00  41.78  Positiva             mExperiência Pessoal na EF                                  VU03    211 
  2.73  0.003   70.83    8.06   4.75  Ténis                aAF desportiva num clube                                    AT13     24 
  2.72  0.003   43.22   98.10  94.85  Faço                 aOuvir música                                               FA02    479 
  2.58  0.005   55.84   20.38  15.25  Carro                aComo percorre o trajecto de escola para casa               A204     77 
  2.43  0.008   55.41   19.43  14.65  Tec. e profission    aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR03     74 
  2.29  0.011   49.68   36.49  30.69  1 vez de tempo       aPrática desportiva do pai                                  PR02    155 
  2.28  0.011   47.28   53.55  47.33  Muito importante     aSinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito     IM01    239 
  2.23  0.013   48.21   44.55  38.61  Pouco Importante     aIr dançar à noite                                          PI03    195 
  2.22  0.013   43.81   90.52  86.34  Faço                 aFicar sozinho                                              FA02    436 
  2.16  0.016   47.47   48.82  42.97  Muito importante     aSinto-me realizado -Quando aprendo uma habilidade c esforçoIM01    217 
  2.10  0.018   50.89   27.01  22.18  Pouco importante     aPratico desporto pq - Gosto da competição                  IM03    112 
  2.04  0.020   55.17   15.17  11.49  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR04     58 
  2.04  0.020   55.17   15.17  11.49  Entre 20 e 25 min    aDuração trajecto de escola para casa                       MI05     58 
  2.00  0.023   50.00   28.91  24.16  1 vez semana ano     aPrática desportiva da mãe                                  PR03    122 
  1.99  0.024   48.70   35.55  30.50  Importante           aSinto-me realizado -Quando consigo fazer melhor q os outrosIM02    154 
  1.92  0.027   57.50   10.90   7.92  1 vez semana         aRegularidade que realiza AF num clube                      NU03     40 
  1.91  0.028   65.00    6.16   3.96  Extremo positivo     aPercepção do peso                                          Ex01     20 
  1.89  0.029   50.49   24.64  20.40  Muito importante     aPratico desporto pq - Gosto de conhecer outras pessoas     IM01    103 
  1.83  0.033   47.67   38.86  34.06  Faço                 aTocar um instrumento ou cantar                             FA02    172 
  1.81  0.035   51.16   20.85  17.03  Gosto mesmo muito    aAtitude em relação à EF                                    GO05     86 
  1.74  0.041   51.25   19.43  15.84  Tec. e profission    aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR03     80 
  1.73  0.042   47.56   36.97  32.48  Suficm activo        aClassificação da AF                                        DC03    164 
  1.71  0.044   47.74   35.07  30.69  Acima da Média       aPercepção das qualidades atléticas                         EX02    155 
  1.70  0.045   44.17   77.25  73.07  Tarefa               aOrientação dos objectivos                                  EI02    369 
  1.68  0.047   52.38   15.64  12.48  Importante           aSinto-me realizado - Quando os outros não fazem bem como euIM02     63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 26 – Tratamentos estatísticos da caracterização dos alunos pela classificação da AF dos pais 
 
Pais 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: pClassificação da AF 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE pClassificação da AF 
Sedentário 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               69.90  Sedentário                                                                       JP01    353 
 24.56  0.000  100.00  100.00  69.90  Sedentário           pClassificação da AF                                        JP01    353 
  5.41  0.000   85.21   40.79  33.47  Nunca                aPrática desportiva do pai                                  PR01    169 
  2.63  0.004   82.50   18.70  15.84  Sedentário           aClassificação da AF                                        DC01     80 
  2.49  0.006   85.71   11.90   9.70  Pessoal dos Serviços aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR05     49 
  2.45  0.007   88.57    8.78   6.93  6 horas              aHoras que normalmente acorda                               LE01     35 
  2.40  0.008   73.64   68.84  65.35  1 ou algumas semana  aRegularidade com que consomes batatas fritas               M303    330 
  2.33  0.010   72.54   81.59  78.61  Não                  aParticipação no Desporto Escolar                           NA02    397 
  2.22  0.013   80.23   19.55  17.03  Sem importância      aSer popular entre os rapazes                               IM04     86 
  2.19  0.014   82.76   13.60  11.49  Não faço             aFicar sozinho                                              NF01     58 
  2.15  0.016   75.23   45.61  42.38  Nunca                aPrática desportiva da mãe                                  PR01    214 
  2.11  0.017   88.89    6.80   5.35  Operários            aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR07     27 
  2.11  0.017   94.12    4.53   3.37  Não gosto muito      aAtitude em relação à prática de AFD                        GO02     17 
  2.00  0.023   78.57   21.81  19.41  Sem importância      aPratico desporto pq - A minha família quer que eu participeIM04     98 
  1.98  0.024   93.75    4.25   3.17  Raramente/nunca      aRegularidade com que consomes peixe                        MA04     16 
  1.90  0.029   79.73   16.71  14.65  Sem importância      aSer popular entre as raparigas                             IM04     74 
  1.70  0.044   76.79   24.36  22.18  Normalmente          aPratica de AF com os amigos                                AM03    112 
  1.70  0.045   92.86    3.68   2.77  Sem Importância      aPassar tempo com o companheiro                             SI04     14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pouco activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               19.41  Pouco activo                                                                     JP02     98 
 21.96  0.000  100.00  100.00  19.41  Pouco activo         pClassificação da AF                                        JP02     98 
  5.31  0.000   34.93   52.04  28.91  1 vez semana ano     aPrática desportiva do pai                                  PR03    146 
  2.41  0.008   26.32   40.82  30.10  Importante           aPratico desporto pq - Gosto da competição                  IM02    152 
  2.12  0.017   31.03   18.37  11.49  P Administrativo     aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR04     58 
  2.09  0.018   24.59   45.92  36.24  Média                aPercepção de agilidade                                     EX03    183 
  2.08  0.019   25.32   39.80  30.50  Importante           aSinto-me realizado -Quando consigo fazer melhor q os outrosIM02    154 
  2.05  0.020   23.43   57.14  47.33  Muito importante     aSinto-me realizado - Quando me esforço realmente muito     IM01    239 
  1.99  0.023   27.37   26.53  18.81  Muitas vezes         aPratica de AF com os amigos                                AM04     95 
  1.95  0.026   23.61   52.04  42.77  Importante           aPratica desporto pq - Dá-me a possibilidade de me exprimir IM02    216 
  1.89  0.029   24.84   38.78  30.30  Pais                 aA pessoa que mais influenciou para a prática de AF         IN02    153 
  1.85  0.032   23.94   45.92  37.23  Importante           aPratico desporto pq - Gosto de fazer parte de uma equipa   IM02    188 
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  1.81  0.035   20.90   89.80  83.37  Faço                 aLer                                                        FA02    421 
  1.79  0.037   25.64   30.61  23.17  1 vez por semana     aReg que realiza AFD sem ser em clube                       NU03    117 
  1.78  0.038   21.41   80.61  73.07  Tarefa               aOrientação dos objectivos                                  EI02    369 
  1.77  0.038   27.06   23.47  16.83  Muito importante     aSinto-me realizado - Quando marco mais golos, pontos       IM01     85 
  1.75  0.040   28.57   18.37  12.48  Muito importante     aSer popular entre as raparigas                             IM01     63 
  1.74  0.041   38.89    7.14   3.56  Muito importante     aPratico desporto pq - Os meus amigos praticam esse desportoIM01     18 
  1.71  0.044   22.62   58.16  49.90  Faço                 aPraticar AF não dirigido por um treinador                  FA02    252 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sufictm activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                6.14  Sufictm activo                                                                   P603     31 
 99.99  0.000  100.00  100.00   6.14  Sufictm activo       pClassificação da AF                                        P603     31 
  2.57  0.005   10.96   51.61  28.91  1 vez semana ano     aPrática desportiva do pai                                  PR03    146 
  2.55  0.005   18.42   22.58   7.52  Outra Actividade     aAF desportiva num clube                                    AT16     38 
  2.33  0.010   12.50   35.48  17.43  1 vez dia            aRegularidade com que consomes refrigerantes                MA02     88 
  2.15  0.016   23.53   12.90   3.37  Sem Importância      aLer                                                        SI04     17 
  2.01  0.022   15.79   19.35   7.52  14 anos              aIdade com que terminou AF no passado                       ID14     38 
  1.97  0.024   11.11   35.48  19.60  Passear              aActividade que pratica habitualmente                       AB09     99 
  1.95  0.026    9.41   51.61  33.66  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR02    170 
  1.94  0.026   11.00   35.48  19.80  Sim                  aParticipação no Desporto Escolar                           SI01    100 
  1.90  0.029    9.30   51.61  34.06  Faço                 aTocar um instrumento ou cantar                             FA02    172 
  1.81  0.036    6.81  100.00  90.10  Em casa              aOnde tomas o pequeno-almoço                                CA01    455 
  1.77  0.038    9.04   51.61  35.05  Pouco importante     aPratico desporto pq - A minha família quer que eu participeIM03    177 
  1.76  0.039    8.03   70.97  54.26  Mais de 1 vez dia    aRegularidade com que consomes leite                        MA01    274 
  1.68  0.046    8.67   54.84  38.81  Acima da Média       aPercepção de agilidade                                     EX02    196 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muito activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                4.55  Muito activo                                                                     P604     23 
 13.24  0.000  100.00  100.00   4.55  Muito activo         pClassificação da AF                                        P604     23 
  3.07  0.001    9.59   60.87  28.91  1 vez semana ano     aPrática desportiva do pai                                  PR03    146 
  2.12  0.017   12.24   26.09   9.70  Gosto mesmo muito    aAtitude em relação à escola                                GO05     49 
  2.08  0.019   16.67   17.39   4.75  Sem importância      aPratico desporto pq - É apaixonante                        IM04     24 
  2.08  0.019   16.67   17.39   4.75  Não sei              aPrática desportiva da mãe                                  PR04     24 
  1.96  0.025    7.11   60.87  39.01  Média                aPercepção coragem                                          EX03    197 
  1.93  0.027    7.30   56.52  35.25  Muito importante     aSinto-me realizado - Quando aprendo uma habilidade nova    IM01    178 
  1.82  0.034   11.90   21.74   8.32  Sem importância      aSinto-me realizado -Quando consigo fazer melhor q os outrosIM04     42 
  1.78  0.038    9.46   30.43  14.65  Tec. e profission    aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR03     74 
  1.74  0.041   10.17   26.09  11.68  Sem importância      aSinto-me realizado - Quando sou o melhor                   IM04     59 
  1.74  0.041    8.70   34.78  18.22  Sem importância      aPratico desporto pq - Os meus amigos praticam esse desportoIM04     92 
  1.74  0.041   11.36   21.74   8.71  Sem importância      aPratico desporto pq - Torna-me fisicamente atraente        IM04     44 
  1.68  0.046    8.04   39.13  22.18  Pouco importante     aPratico desporto pq - Gosto da competição                  IM03    112 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mães 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: mClassificação da AF 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE mClassificação da AF 
Sedentária 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               70.10  Sedentária                                                                       PT01    354 
 24.52  0.000  100.00  100.00  70.10  Sedentária           mClassificação da AF                                        PT01    354 
  7.00  0.000   86.45   52.26  42.38  Nunca                aPrática desportiva da mãe                                  PR01    214 
  3.26  0.001   82.46   26.55  22.57  1 vez dia            aRegularidade com que consomes doces                        MA02    114 
  3.22  0.001   78.39   44.07  39.41  Não faço             aPraticar AF dirigido por um treinador                      NF01    199 
  3.16  0.001   76.30   58.19  53.47  Nunca                aRegularidade que realiza AF num clube                      NU01    270 
  2.80  0.003   86.79   12.99  10.50  Não gosto muito      aAtitude em relação à EF                                    GO02     53 
  2.72  0.003   78.11   37.29  33.47  Nunca                aPrática desportiva do pai                                  PR01    169 
  2.50  0.006   76.30   45.48  41.78  Importante           aPraticar desporto dirigido por um treinador                I002    211 
  2.41  0.008   90.00    7.63   5.94  Sem Importância      aParticipar em actividades de clubes ou associações         SI04     30 
  2.31  0.010   82.81   14.97  12.67  Pouco Importante     aLer                                                        PI03     64 
  2.23  0.013   82.54   14.69  12.48  Sim                  aHá coisas mais interessantes                               CV01     63 
  2.11  0.017   84.44   10.73   8.91  Aprox. 1/2 hora      aDuração da intensidade (AF no clube, DE, informal)         LO01     45 
  2.09  0.018   73.83   62.15  59.01  Importante           aAjudar na lida da casa                                     I002    298 
  2.07  0.019   90.91    5.65   4.36  Sem Importância      aPraticar desporto não dirigido por um treinador            SI04     22 
  1.99  0.023   82.14   12.99  11.09  Amigos               aA pessoa que mais influenciou para a prática de AF         IN04     56 
  1.93  0.027   74.57   48.87  45.94  Importante           aOuvir música                                               I002    232 
  1.93  0.027   80.28   16.10  14.06  Não faço             aLer                                                        NF01     71 
  1.92  0.027   72.29   81.07  78.61  Não                  aParticipação no Desporto Escolar                           NA02    397 
  1.92  0.028   82.98   11.02   9.31  Sim                  aRazões p não praticar - Não tenho jeito                    CV01     47 
  1.83  0.034   93.33    3.95   2.97  Quadros superiores   aProfissão do responsável do sexo feminino                  PR01     15 
  1.81  0.035   78.12   21.19  19.01  Nunca                aReg que realiza AFD sem ser em clube                       NU01     96 
  1.71  0.044   79.17   16.10  14.26  Quase todos dias     aPercepção da AF praticada pelos amigos                     AF04     72 
  1.69  0.045   77.55   21.47  19.41  Sem importância      aPratico desporto pq - A minha família quer que eu participeIM04     98 
  1.69  0.045   77.55   21.47  19.41  Meia-Noite           aHoras que normalmente vai para a cama                      HO05     98 
  1.68  0.046   73.79   51.69  49.11  Importante           aVer TV                                                     I002    248 
  1.65  0.049   76.79   24.29  22.18  Sim                  aRazões p não praticar - Não tenho tempo                    CV01    112 
  1.65  0.050   78.67   16.67  14.85  Sem Importância      aParticipar em actividades de arte e expressão              SI04     75 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pouco activa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               22.38  Pouco activa                                                                     PT02    113 
 22.85  0.000  100.00  100.00  22.38  Pouco activa         mClassificação da AF                                        PT02    113 
  4.15  0.000   36.89   39.82  24.16  1 vez semana ano     aPrática desportiva da mãe                                  PR03    122 
  2.96  0.002   40.38   18.58  10.30  Extremo positivo     aPercepção coragem                                          Ex01     52 
  2.64  0.004   34.57   24.78  16.04  Natação              aAF desportiva num clube                                    AT12     81 
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  2.40  0.008   34.25   22.12  14.46  Sem importância      aSinto-me realizado - Quando os outros de desleixam e eu nãoIM04     73 
  2.31  0.010   27.08   57.52  47.52  Muito Importante     aPraticar desporto dirigido por um treinador                MI01    240 
  2.28  0.011   29.45   38.05  28.91  Pouco importante     aPratico desporto pq - Desejo realizar carreira desportiva  IM03    146 
  2.25  0.012   31.13   29.20  20.99  Sem importância      aPratico desporto pq - Posso ganhar dinheiro                IM04    106 
  2.19  0.014   26.89   56.64  47.13  Muito importante     aPratico desporto pq - Quero fazer algo bom para mim        IM01    238 
  2.08  0.019   45.00    7.96   3.96  Extremo positivo     aPercepção do peso                                          Ex01     20 
  2.06  0.020   36.36   14.16   8.71  Sem importância      aPratico desporto pq - Torna-me fisicamente atraente        IM04     44 
  1.94  0.026   34.69   15.04   9.70  Muito Importante     aParticipar em actividades de clubes ou associações         MI01     49 
  1.89  0.030   29.31   30.09  22.97  Raramente/nunca      aRegularidade com que consomes bolos                        MA04    116 
  1.89  0.030   33.33   16.81  11.29  Faço                 aTrabalhar para ganhar algum dinheiro                       FA02     57 
  1.88  0.030   25.84   61.06  52.87  Importante           aPraticar desporto não dirigido por um treinador            I002    267 
  1.81  0.035   29.70   26.55  20.00  Pouco importante     aSinto-me realizado - Quando aprendo algo engraçado         IM03    101 
  1.77  0.038   25.34   65.49  57.82  Faço                 aPraticar AF dirigido por um treinador                      FA02    292 
  1.77  0.039   28.81   30.09  23.37  Pouco importante     aSinto-me realizado - Quando marco mais golos, pontos       IM03    118 
  1.76  0.039   25.66   60.18  52.48  Muito Importante     aFazer os trabalhos de casa                                 MI01    265 
  1.75  0.040   35.00   12.39   7.92  1 vez semana         aRegularidade que realiza AF num clube                      NU03     40 
  1.75  0.040   42.11    7.08   3.76  Sem Importância      aAjudar na lida da casa                                     SI04     19 
  1.74  0.041   27.17   41.59  34.26  Pouco importante     aSinto-me realizado -Quando consigo fazer melhor q os outrosIM03    173 
  1.69  0.045   24.39   79.65  73.07  Tarefa               aOrientação dos objectivos                                  EI02    369 
  1.69  0.046   25.69   57.52  50.10  Muito Importante     aPassar tempo com o companheiro                             MI01    253 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suficmt activa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                6.14  Suficmt activa                                                                   M603     31 
 99.99  0.000  100.00  100.00   6.14  Suficmt activa       mClassificação da AF                                        M603     31 
  5.92  0.000   18.85   74.19  24.16  1 vez semana ano     aPrática desportiva da mãe                                  PR03    122 
  4.08  0.000   13.70   64.52  28.91  1 vez semana ano     aPrática desportiva do pai                                  PR03    146 
  2.79  0.003   14.67   35.48  14.85  Andar de Bicicleta   aActividade que pratica habitualmente                       AB01     75 
  2.65  0.004   17.39   25.81   9.11  Voleibol             aActividade que prática no Desporto Escolar                 AO06     46 
  2.41  0.008   12.24   38.71  19.41  8ºano                aAno de Escolaridade                                        8A00     98 
  2.33  0.010   10.32   51.61  30.69  Muito importante     aPratico desporto pq - Isso relaxa-me                       IM01    155 
  2.23  0.013    9.09   64.52  43.56  Muito importante     aPratico desporto pq - Divirto-me praticando uma actividade IM01    220 
  2.14  0.016    8.22   77.42  57.82  Faço                 aPraticar AF dirigido por um treinador                      FA02    292 
  2.10  0.018   11.58   35.48  18.81  1992                 aAno de Nascimento                                          AN12     95 
  2.07  0.019   13.56   25.81  11.68  Sem importância      aSinto-me realizado - Quando sou o melhor                   IM04     59 
  2.05  0.020    7.65   87.10  69.90  Raramente/nunca      aRegularidade com que consomes café                         MA04    353 
  1.99  0.024   21.05   12.90   3.76  8 anos               aIdade com que começou act. no passado                      ID08     19 
  1.94  0.026   11.00   35.48  19.80  Sim                  aParticipação no Desporto Escolar                           SI01    100 
  1.91  0.028   10.89   35.48  20.00  Pouco importante     aSinto-me realizado - Quando aprendo algo engraçado         IM03    101 
  1.88  0.030    9.04   54.84  37.23  Importante           aPratico desporto pq - Gosto de fazer parte de uma equipa   IM02    188 
  1.85  0.032    7.87   77.42  60.40  Gosto bastante       aAtitude em relação à escola                                GO04    305 
  1.77  0.038   10.87   32.26  18.22  Sem importância      aPratico desporto pq - Os meus amigos praticam esse desportoIM04     92 
  1.75  0.040   12.73   22.58  10.89  Menos de 5 minutos   aDuração trajecto de casa para escola                       MI01     55 
  1.75  0.040   10.00   38.71  23.76  Extremo positivo     aSatisfação com a aparência                                 Ex01    120 
  1.72  0.042    9.15   48.39  32.48  Suficm activo        aClassificação da AF                                        DC03    164 
  1.66  0.048   21.43    9.68   2.77  Sem Importância      aPassar tempo com o companheiro                             SI04     14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Muita activa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                1.39  Muita activa                                                                     M604      7 
  3.09  0.001    4.92   85.71  24.16  1 vez semana ano     aPrática desportiva da mãe                                  PR03    122 
  2.31  0.011    4.10   71.43  24.16  Raramente/nunca      aRegularidade com que consomes batatas fritas               MA04    122 
  2.22  0.013    2.55  100.00  54.26  Mais de 1 vez dia    aRegularidade com que consomes leite                        MA01    274 
  2.08  0.019    2.44  100.00  56.83  Não faço             aPassar tempo com o companheiro                             NF01    287 
  2.05  0.020   11.76   28.57   3.37  Dança                aAF desportiva num clube                                    AT07     17 
  1.99  0.023    4.35   57.14  18.22  Abaixo da Média      aPercepção das qualidades atléticas                         EX04     92 
  1.98  0.024    3.42   71.43  28.91  1 vez semana ano     aPrática desportiva do pai                                  PR03    146 
  1.93  0.027    5.77   42.86  10.30  Raramente/nunca      aRegularidade com que consomes doces                        MA04     52 
  1.89  0.029    2.73   85.71  43.56  Muito importante     aPratico desporto pq - Divirto-me praticando uma actividade IM01    220 
  1.88  0.030    4.04   57.14  19.60  Muito Importante     aPraticar desporto não dirigido por um treinador            MI01     99 
  1.86  0.031    5.45   42.86  10.89  Menos de 5 minutos   aDuração trajecto de casa para escola                       MI01     55 
  1.82  0.035    3.88   57.14  20.40  Muito importante     aPratico desporto pq - Gosto de conhecer outras pessoas     IM01    103 
  1.76  0.039    8.33   28.57   4.75  Sem importância      aPratico desporto pq - É apaixonante                        IM04     24 
  1.73  0.042    3.01   71.43  32.87  Pouco Importante     aAssistir a acontecimentos desportivos                      PI03    166 
  1.68  0.046    2.94   71.43  33.66  Especialistas        aProfissão do responsável do sexo masculino                 PR02    170 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 19 – Tratamento estatístico da caracterização dos professores pela área disciplinar 
 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Área disciplinar 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Área disciplinar 
Educação Física 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               13.89  Educação Física                                                                  AC01     10 
 
  6.95  0.000  100.00  100.00  13.89  Educação Física      Área disciplinar                                            AC01     10 
  3.96  0.000   50.00   80.00  22.22  Totalmente import    A organização da Escola                                     TOTI     16 
  3.37  0.000   46.67   70.00  20.83  Masculino            Género                                                      MASC     15 
  3.15  0.001   62.50   50.00  11.11  Muito boa            Experiência Pessoal da EF escolar                           MBOA      8 
  2.95  0.002   46.15   60.00  18.06  Algumas vezes        Ajudar os filhos nas tarefas escolares                      ALVS     13 
  2.88  0.002  100.00   30.00   4.17  1 vez                AF semana (mod. colectivas) - Frequência                    CW02      3 
  2.88  0.002  100.00   30.00   4.17  Sim                  Futebol                                                     SI01      3 
  2.79  0.003   66.67   40.00   8.33  Muito raramente      Realizar a lida da casa                                     MTRM      6 
  2.69  0.004   23.26  100.00  59.72  Sim                  Fac que influenciam a S - AF                                SI01     43 
  2.65  0.004   40.00   60.00  20.83  Muito raramente      Passear ou ver montras                                      MTRM     15 
  2.46  0.007   31.82   70.00  30.56  Muito raramente      Participar em actividade de arte e expressão                MTRM     22 
  2.23  0.013   29.17   70.00  33.33  Afirmação 5          Situação em que se encontra                                 D105     24 
  2.23  0.013   29.17   70.00  33.33  Muito raramente      Sair para dançar a noite                                    MTRM     24 
  2.21  0.014   25.81   80.00  43.06  Não selecciona opção O q pensa da prática de AF - Ajuda a aliviar a tensão       Na02     31 
  2.21  0.014   25.81   80.00  43.06  Sim                  Fact p não se exercitar - Não se aplica                     SI01     31 
  2.12  0.017   60.00   30.00   6.94  2 a 3 vezes          AF semana (mod. colectivas) - Frequência                    DA03      5 
  2.11  0.018  100.00   20.00   2.78  uma hora             Futebol                                                     1hor      2 
  2.10  0.018   44.44   40.00  12.50  Totalmente import    Os conteúdos                                                TOTI      9 
  2.10  0.018   44.44   40.00  12.50  Totalmente import    Os benefícios colhidos                                      TOTI      9 
  1.91  0.028   25.93   70.00  37.50  Algumas vezes        Assistir a acontecimentos deportivos                        ALVS     27 
  1.78  0.037   31.25   50.00  22.22  Totalmente import    As características da aula                                  TOTI     16 
  1.78  0.037   31.25   50.00  22.22  Quase todos os dias  Passar tempo com o companheiro                              QTDS     16 
  1.78  0.037   31.25   50.00  22.22  Totalmente import    Competência do professor                                    TOTI     16 
  1.66  0.049   66.67   20.00   4.17  uma hora             Correr                                                      1hor      3 
  1.66  0.049   66.67   20.00   4.17  Sim                  Jogos de raquete                                            SI01      3 
  1.65  0.049   29.41   50.00  23.61  Quase todos os dias  Ouvir música                                                QTDS     17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciências da natureza 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               19.44  Ciências da natureza                                                             AC02     14 
 
  7.79  0.000  100.00  100.00  19.44  Ciências da natureza Área disciplinar                                            AC02     14 
  2.79  0.003   47.06   57.14  23.61  Algumas vezes        Ouvir música                                                ALVS     17 



Anexo 27 – Tratamento estatístico da caracterização dos professores pela área disciplinar 

 176 

  2.02  0.021   75.00   21.43   5.56  Três vezes           Musculação, cardio-fitness                                  0003      4 
  2.00  0.023   29.73   78.57  51.39  Todos os dias        Passar tempo com o companheiro                              TDDS     37 
  1.85  0.032   30.30   71.43  45.83  Boa                  Experiência Pessoal da EF escolar                           BOA0     33 
  1.84  0.033   36.84   50.00  26.39  Ser ob sem avaliação Importância da Educação Física no Currículo                 OBSA     19 
  1.70  0.045   35.00   50.00  27.78  Algumas vezes        Participar em actividade de arte e expressão                ALVS     20 
  1.67  0.047   60.00   21.43   6.94  uma hora e meia      Musculação, cardio-fitness                                  1h30      5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Línguas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               31.94  Línguas                                                                          AC03     23 
 
  8.91  0.000  100.00  100.00  31.94  Línguas              Área disciplinar                                            AC03     23 
  2.56  0.005   54.17   56.52  33.33  Muito raramente      Jogar às cartas ou jogos de vídeo                           MTRM     24 
  2.20  0.014   42.22   82.61  62.50  Algumas vezes        Passear ou ver montras                                      ALVS     45 
  2.19  0.014   50.00   56.52  36.11  Não faço             Participar em actividade de arte e expressão                NAFO     26 
  2.15  0.016   55.56   43.48  25.00  até 30 minutos       Caminhar                                                    a30M     18 
  1.95  0.026   66.67   26.09  12.50  Totalmente import    As condições materiais                                      TOTI      9 
  1.77  0.038   58.33   30.43  16.67  Nem pou nem mt imp   A organização da Escola                                     NPNM     12 
  1.74  0.041   50.00   43.48  27.78  Muito raramente      Assistir a acontecimentos deportivos                        MTRM     20 
  1.68  0.046   42.86   65.22  48.61  Muito importante     As condições materiais                                      MTIM     35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Sociais e humanas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               11.11  C. Sociais e humanas                                                             AC04      8 
 
  6.39  0.000  100.00  100.00  11.11  C. Sociais e humanas Área disciplinar                                            AC04      8 
  3.21  0.001   25.81  100.00  43.06  Sim                  Fact p não se exercitar - Não tenho tempo para isso         SI01     31 
  2.69  0.004   75.00   37.50   5.56  Sim                  Fact p não se exercitar - Não tenho energias suficientes    SI01      4 
  2.41  0.008   33.33   62.50  20.83  Quase todos os dias  Estar sozinho                                               QTDS     15 
  2.41  0.008   33.33   62.50  20.83  Muito raramente      Passear ou ver montras                                      MTRM     15 
  2.39  0.008   60.00   37.50   6.94  Promover aprendi     Finalidade da Educação Física                               PRAP      5 
  2.00  0.023   23.08   75.00  36.11  Não selecciona opção Fact p não se exercitar - Prefiro fazer outras coisas       Na02     26 
  1.87  0.031   66.67   25.00   4.17  até 30 minutos       Correr                                                      a30M      3 
  1.87  0.031   66.67   25.00   4.17  Sete vezes           Caminhar                                                    0007      3 
  1.76  0.040   37.50   37.50  11.11  Sim                  Fac que influenciam a S - Genes                             SI01      8 
  1.75  0.040   18.42   87.50  52.78  Não faço             Jogar às cartas ou jogos de vídeo                           NAFO     38 
  1.75  0.040   18.42   87.50  52.78  Não selecciona opção Fact p não se exercitar - Tenho receio de me magoar         Na02     38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Puras e exactas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               13.89  Matemática e Informática                                                         AC05     10 
 
  6.95  0.000  100.00  100.00  13.89  C. Puras e exactas   Área disciplinar                                            AC05     10 
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  2.12  0.017   60.00   30.00   6.94  reponse manquante    Passar tempo com o companheiro                               15_      5 
  2.11  0.018  100.00   20.00   2.78  Bacharelato          Grau Académico                                              BACH      2 
  1.91  0.028   25.93   70.00  37.50  Nao                  Pratica alguma AF regularmente                              02       27 
  1.66  0.049   66.67   20.00   4.17  Não faço             Visitar pessoas conhecidas                                  NAFO      3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artes 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                9.72  Artes                                                                            AC06      7 
 
  6.06  0.000  100.00  100.00   9.72  Artes                Área disciplinar                                            AC06      7 
  2.11  0.017   30.77   57.14  18.06  Sim                  Natação                                                     SI01     13 
  2.11  0.017   30.77   57.14  18.06  Algumas vezes        Sair para dançar a noite                                    ALVS     13 
  1.99  0.023   66.67   28.57   4.17  até 30 minutos       Danças                                                      a30M      3 
  1.78  0.038   33.33   42.86  12.50  uma hora             Natação                                                     1hor      9 
  1.78  0.038   33.33   42.86  12.50  Sim                  Danças                                                      SI01      9 
  1.70  0.045   50.00   28.57   5.56  Todos os dias        Conviver                                                    TDDS      4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 28 – Tratamento estatístico da caracterização dos professores pela experiência na EF 
 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Experiência Pessoal da EF (simplificado) 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Experiência Pessoal da EF (simplificado) 
Negativa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               13.89  Negativa                                                                         EV01     10 
 
  6.95  0.000  100.00  100.00  13.89  Negativa             Experiência Pessoal da EF (simplificado)                    EV01     10 
  2.44  0.007   75.00   30.00   5.56  Duas vezes           Natação                                                     0002      4 
  2.21  0.014   38.46   50.00  18.06  Algumas vezes        Ajudar os filhos nas tarefas escolares                      ALVS     13 
  2.11  0.018  100.00   20.00   2.78  Sem importância      As condições materiais                                      SIMP      2 
  2.11  0.018  100.00   20.00   2.78  Filosofia e Psic     Disciplina que lecciona                                     FILO      2 
  2.10  0.018   44.44   40.00  12.50  Totalmente import    Os benefícios colhidos                                      TOTI      9 
  2.10  0.018   44.44   40.00  12.50  Totalmente import    Os conteúdos                                                TOTI      9 
  1.98  0.024   19.61  100.00  70.83  Ser ob com avaliação Importância da Educação Física no Currículo                 OBAV     51 
  1.92  0.027   40.00   40.00  13.89  Algumas vezes        Realizar a lida da casa                                     ALVS     10 
  1.92  0.028   33.33   50.00  20.83  Muito raramente      Passear ou ver montras                                      MTRM     15 
  1.78  0.037   31.25   50.00  22.22  Totalmente import    As características da aula                                  TOTI     16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indiferente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               20.83  Indiferente                                                                      EV02     15 
 
  7.96  0.000  100.00  100.00  20.83  Indiferente          Experiência Pessoal da EF (simplificado)                    EV02     15 
  2.17  0.015   66.67   26.67   8.33  Nem pou nem mt imp   Os benefícios colhidos                                      NPNM      6 
  1.94  0.026   28.89   86.67  62.50  Algumas vezes        Passear ou ver montras                                      ALVS     45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Positiva 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               56.94  Positiva                                                                         EV03     41 
 
  9.35  0.000  100.00  100.00  56.94  Positiva             Experiência Pessoal da EF (simplificado)                    EV03     41 
  3.40  0.000   73.33   80.49  62.50  Muito importante     Competência do professor                                    MTIM     45 
  3.31  0.000   76.32   70.73  52.78  Muito importante     Os benefícios colhidos                                      MTIM     38 
  3.31  0.000   76.32   70.73  52.78  Muito importante     O convívio                                                  MTIM     38 
  3.26  0.001   78.79   63.41  45.83  Muito importante     Os conteúdos                                                MTIM     33 
  3.17  0.001   77.14   65.85  48.61  Muito importante     As características da aula                                  MTIM     35 
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  2.67  0.004   74.29   63.41  48.61  Muito importante     As condições materiais                                      MTIM     35 
  2.42  0.008   64.41   92.68  81.94  Não selecciona opção Natação                                                     NA02     59 
  2.42  0.008   64.41   92.68  81.94  Nenhuma vez          Natação                                                     0000     59 
  2.41  0.008  100.00   19.51  11.11  Sim                  Fac que influenciam a S - Tabaco                            SI01      8 
  2.01  0.022   90.00   21.95  13.89  Algumas vezes        Ler                                                         ALVS     10 
  1.75  0.040   71.43   48.78  38.89  Todos os dias        Ver TV ou vídeo                                             TDDS     28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
reponse manquante 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                8.33  reponse manquante                                                                126_      6 
 
  5.69  0.000  100.00  100.00   8.33  reponse manquante    Experiência Pessoal da EF (simplificado)                    126_      6 
  4.88  0.000   66.67  100.00  12.50  reponse manquante    Competência do professor                                    127_      9 
  4.53  0.000   54.55  100.00  15.28  reponse manquante    A organização da Escola                                     132_     11 
  4.53  0.000   54.55  100.00  15.28  reponse manquante    As características da aula                                  133_     11 
  4.38  0.000   50.00  100.00  16.67  reponse manquante    As condições materiais                                      130_     12 
  4.12  0.000   42.86  100.00  19.44  reponse manquante    O convívio                                                  129_     14 
  4.00  0.000   40.00  100.00  20.83  reponse manquante    Os benefícios colhidos                                      128_     15 
  3.88  0.000   37.50  100.00  22.22  reponse manquante    Os conteúdos                                                131_     16 
  2.73  0.003   60.00   50.00   6.94  Sedentário           Percepção do estilo de Vida                                 SEDE      5 
  2.10  0.018   15.79  100.00  52.78  Não faço             Jogar às cartas ou jogos de vídeo                           NAFO     38 
  1.84  0.033   50.00   33.33   5.56  Aprender Cond moral  Finalidade da Educação Física                               APCM      4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 29 – Tratamento estatístico da caracterização dos professores pela percepção da actividade física praticada 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Percepção do estilo de Vida 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Percepção da prática de actividade física 
Muito Activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               22.22  Muito activo                                                                     ACTI     16 
 
  8.12  0.000  100.00  100.00  22.22  Muito activo         Percepção do estilo de Vida                                 ACTI     16 
  4.24  0.000   54.17   81.25  33.33  Afirmação 5          Situação em que se encontra                                 D105     24 
  3.86  0.000   45.16   87.50  43.06  Sim                  Fact p não se exercitar - Não se aplica                     SI01     31 
  2.65  0.004   47.37   56.25  26.39  Sim                  O q pensa da prática de AF - É importante p estar em forma  SI01     19 
  2.51  0.006   60.00   37.50  13.89  Sim                  Musculação, cardio-fitness                                  SI01     10 
  2.48  0.007   35.14   81.25  51.39  Boa Saúde            Percepção de saúde                                          SBSA     37 
  2.37  0.009   32.56   87.50  59.72  Sim                  Fac que influenciam a S - AF                                SI01     43 
  2.35  0.009  100.00   18.75   4.17  uma hora             Correr                                                      1hor      3 
  2.13  0.017   31.11   87.50  62.50  Sim                  Pratica alguma AF regularmente                              SI01     45 
  2.12  0.017   46.67   43.75  20.83  Muito raramente      Passear ou ver montras                                      MTRM     15 
  2.10  0.018   29.41   93.75  70.83  Ser ob com avaliação Importância da Educação Física no Currículo                 OBAV     51 
  1.85  0.032   75.00   18.75   5.56  Três vezes           Musculação, cardio-fitness                                  0003      4 
  1.85  0.032   75.00   18.75   5.56  uma hora             Musculação, cardio-fitness                                  1hor      4 
  1.85  0.032   75.00   18.75   5.56  Muito activo         Classificação da duração da AF                              DU05      4 
  1.75  0.040   31.58   75.00  52.78  Muito importante     Os benefícios colhidos                                      MTIM     38 
  1.68  0.047  100.00   12.50   2.78  Sim                  Outros desportos de equipa                                  SI01      2 
  1.68  0.047  100.00   12.50   2.78  Todos os dias        Participar em actividade de arte e expressão                TDDS      2 
  1.68  0.047  100.00   12.50   2.78  uma hora e meia      Andar de bicicleta                                          1h30      2 
  1.68  0.047  100.00   12.50   2.78  Quatro vezes         Caminhar                                                    0004      2 
  1.65  0.049   26.23  100.00  84.72  Sim                  Fac que influenciam a S - Alimentação                       SI01     61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suf activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               36.11  Suf activo                                                                       SUAC     26 
 
  9.12  0.000  100.00  100.00  36.11  Suf activo           Percepção do estilo de Vida                                 SUAC     26 
  2.71  0.003   57.14   61.54  38.89  Quase todos os dias  Ver TV ou vídeo                                             QTDS     28 
  1.77  0.039   61.54   30.77  18.06  Sim                  Natação                                                     SI01     13 
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  1.71  0.044  100.00   11.54   4.17  até 30 minutos       Correr                                                      a30M      3 
  1.65  0.050   66.67   23.08  12.50  uma hora             Natação                                                     1hor      9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pouco Activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               34.72  Pouco Activo                                                                     POAC     25 
 
  9.06  0.000  100.00  100.00  34.72  Pouco Activo         Percepção do estilo de Vida                                 POAC     25 
  2.88  0.002   42.37  100.00  81.94  Nenhuma vez          Natação                                                     0000     59 
  2.68  0.004   48.78   80.00  56.94  Não faço             Realizar trabalho benévolo                                  NAFO     41 
  2.42  0.008   53.57   60.00  38.89  Todos os dias        Ver TV ou vídeo                                             TDDS     28 
  2.41  0.008   42.11   96.00  79.17  Feminino             Género                                                      FEMI     57 
  2.25  0.012  100.00   16.00   5.56  Pouco importante     Os benefícios colhidos                                      PIMP      4 
  2.17  0.015   66.67   32.00  16.67  Nem pou nem mt imp   A organização da Escola                                     NPNM     12 
  2.12  0.017   70.00   28.00  13.89  Algumas vezes        Ler                                                         ALVS     10 
  2.10  0.018   75.00   24.00  11.11  Sim                  Fac que influenciam a S - Tabaco                            SI01      8 
  2.10  0.018   75.00   24.00  11.11  Não faço             Passar tempo com o companheiro                              NAFO      8 
  2.01  0.022   44.44   80.00  62.50  Algumas vezes        Passear ou ver montras                                      ALVS     45 
  1.89  0.029   61.54   32.00  18.06  Afirmação 2          Situação em que se encontra                                 D102     13 
  1.82  0.035   45.95   68.00  51.39  Sim                  O q pensa da prática de AF - Ajuda a aliviar a tensão       SI01     37 
  1.81  0.035   45.00   72.00  55.56  Sedentário           Classificação da duração da AF                              DU01     40 
  1.77  0.039  100.00   12.00   4.17  Pouco importante     Os conteúdos                                                PIMP      3 
  1.70  0.045   71.43   20.00   9.72  Matemática           Disciplina que lecciona                                     MATE      7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedentário 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                6.94  Sedentário                                                                       SEDE      5 
 
  5.26  0.000  100.00  100.00   6.94  Sedentário           Percepção do estilo de Vida                                 SEDE      5 
  3.52  0.000   33.33  100.00  20.83  Quase todos os dias  Estar sozinho                                               QTDS     15 
  2.53  0.006   26.67   80.00  20.83  Não faço             Praticar desporto sem enquadramento                         NAFO     15 
  1.80  0.036   13.16  100.00  52.78  Não faço             Jogar às cartas ou jogos de vídeo                           NAFO     38 
  1.76  0.039   16.67   80.00  33.33  Nenhuma vez          AF semanal - Frequência                                     CW01     24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AANNEEXXOO  3300  ––  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOO  DDAA  

CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  PPEELLAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  
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Anexo 30 – Tratamento estatístico da caracterização dos professores pela percepção de saúde 
 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Percepção de saúde 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Percepção de saúde 
 
Não sin mt boa saude 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                5.56  Não sin mt boa saude                                                             NSMS      4 
 
  4.76  0.000  100.00  100.00   5.56  Não sin mt boa saude Percepção de saúde                                          NSMS      4 
  1.93  0.027   20.00   75.00  20.83  Quase todos os dias  Estar sozinho                                               QTDS     15 
  1.84  0.033   33.33   50.00   8.33  Algumas vezes        Passar tempo com o companheiro                              ALVS      6 
  1.84  0.033   33.33   50.00   8.33  Afirmação 1          Situação em que se encontra                                 D101      6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razoável Saúde 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               36.11  Razoável Saúde                                                                   RASA     26 
 
  9.12  0.000  100.00  100.00  36.11  Razoável Saúde       Percepção de saúde                                          RASA     26 
  2.37  0.009   72.73   30.77  15.28  Não selecciona opção Fac que influenciam a S - Alimentação                       NA02     11 
  1.92  0.027   58.82   38.46  23.61  Quase todos os dias  Ouvir música                                                QTDS     17 
  1.87  0.031   47.37   69.23  52.78  Não faço             Jogar às cartas ou jogos de vídeo                           NAFO     38 
  1.77  0.039   48.48   61.54  45.83  Não selecciona opção Fact p não se exercitar - Não sou desportista               Na02     33 
  1.77  0.039   48.48   61.54  45.83  Boa                  Experiência Pessoal da EF escolar                           BOA0     33 
  1.71  0.044  100.00   11.54   4.17  Sim                  Basquetebol                                                 SI01      3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Boa Saúde 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               51.39  Boa Saúde                                                                        SBSA     37 
 
  9.42  0.000  100.00  100.00  51.39  Boa Saúde            Percepção de saúde                                          SBSA     37 
  3.10  0.001   92.31   32.43  18.06  Activo               Percepção do estilo de Vida                                 ACTI     13 
  2.40  0.008   84.62   29.73  18.06  Sim                  Natação                                                     SI01     13 
  1.86  0.031  100.00   13.51   6.94  uma hora e meia      Aeróbica, step, actividades de grupo                        1h30      5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Muito boa Saúde 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                6.94  Muito boa Saúde                                                                  SMBS      5 
 
  5.26  0.000  100.00  100.00   6.94  Muito boa Saúde      Percepção de saúde                                          SMBS      5 
  2.39  0.008   37.50   60.00  11.11  Muito boa            Experiência Pessoal da EF escolar                           MBOA      8 
  2.28  0.011   66.67   40.00   4.17  Sim                  Futebol                                                     SI01      3 
  2.28  0.011   66.67   40.00   4.17  Muito Activo         Percepção do estilo de Vida                                 MTAC      3 
  2.12  0.017   15.15  100.00  45.83  Quase todos os dias  Ler                                                         QTDS     33 
  1.80  0.036   40.00   40.00   6.94  uma hora e meia      Musculação, cardio-fitness                                  1h30      5 
  1.77  0.038   23.08   60.00  18.06  Muito raramente      Estar sozinho                                               MTRM     13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AANNEEXXOO  3311  ––  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOO  DDAA  

CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  PPEELLAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  
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Anexo 31 – Tratamento estatístico da caracterização dos funcionários pela experiência na EF 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Experiência Pessoal 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES - DE Experiência Pessoal 
Muito má 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Má 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nem má nem boa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               15.79  Nem má nem boa                                                                   NMNB      6 
  4.95  0.000  100.00  100.00  15.79  Nem má nem boa       Experiência Pessoal                                         NMNB      6 
  2.82  0.002  100.00   50.00   7.89  Nem pouco nem mt imp Os benefícios colhidos                                      MPNM      3 
  2.82  0.002  100.00   50.00   7.89  Seleccionou a opção  Fact p não se exercitar - Outra razão                       SI01      3 
  2.37  0.009   75.00   50.00  10.53  Suficmt activo       Classificação da duração da AF                              DU04      4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Boa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               26.32  Boa                                                                              BOA0     10 
  5.87  0.000  100.00  100.00  26.32  Boa                  Experiência Pessoal                                         BOA0     10 
  2.82  0.002   43.48  100.00  60.53  Sim                  Teve EF na Escola                                           SI01     23 
  2.61  0.005   66.67   60.00  23.68  Muito importante     A organização da Escola                                     MIMP      9 
  2.41  0.008   71.43   50.00  18.42  Totalmente imp       A competência do professor                                  TIMP      7 
  2.36  0.009   53.85   70.00  34.21  Muito importante     Os benefícios colhidos                                      MIMP     13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muito Boa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               15.79  Muito Boa                                                                        MTBO      6 
  4.95  0.000  100.00  100.00  15.79  Muito Boa            Experiência Pessoal                                         MTBO      6 
  2.42  0.008   41.67   83.33  31.58  Muito importante     As características das aulas                                MIMP     12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AANNEEXXOO  3322  ––  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOO  DDAA  

CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  PPEELLAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  

DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  PPRRAATTIICCAADDAA  
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Anexo 32 – Tratamento estatístico da caracterização dos funcionários pela percepção do estilo de vida 
 
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES 
DESCRIPTION DE: Percepção do estilo de vida 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES 
 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Percepção do estilo de vida 
Muito activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               36.84  Muito activo                                                                     ACTI     14 
 
  6.36  0.000  100.00  100.00  36.84  Muito activo         Percepção do estilo de vida                                 ACTI     14 
  1.89  0.029   50.00   85.71  63.16  Seleccionou a opção  Que pensa da prá de AF - Contribui p manter bom estado de S.SI01     24 
  1.72  0.043  100.00   21.43   7.89  Todos os dias        Participar em actividades de arte e expressão               TD01      3 
  1.72  0.043  100.00   21.43   7.89  Todos os dias        Estar sozinho                                               TD01      3 
  1.71  0.044   66.67   42.86  23.68  Algumas vezes        Participar em actividades de arte e expressão               AV03      9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suf activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               23.68  Suf activo                                                                       SFAC      9 
 
  5.70  0.000  100.00  100.00  23.68  Suf activo           Percepção do estilo de vida                                 SFAC      9 
  3.00  0.001   83.33   55.56  15.79  Quase todos os dias  Conviver com os amigos                                      QT02      6 
  2.33  0.010  100.00   33.33   7.89  Totalmente imp       As características das aulas                                TIMP      3 
  2.33  0.010  100.00   33.33   7.89  Totalmente imp       Os benefícios colhidos                                      TIMP      3 
  2.17  0.015   40.00   88.89  52.63  Algumas vezes        Estar sozinho                                               AV03     20 
  1.99  0.023   38.10   88.89  55.26  10º - 12º ano        Habilitações literárias                                     ES03     21 
  1.92  0.028   46.15   66.67  34.21  Seleccionou a opção  Fac que influenciam a S - tabaco                            SI01     13 
  1.82  0.035   75.00   33.33  10.53  Totalmente imp       O convívio com os colegas                                   TIMP      4 
  1.71  0.044   42.86   66.67  36.84  Algumas vezes        Ir ao cinema ou ao teatro                                   AV03     14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pouco activo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               23.68  Pouco activo                                                                     PACT      9 
 
  5.70  0.000  100.00  100.00  23.68  Pouco activo         Percepção do estilo de vida                                 PACT      9 
  3.48  0.000  100.00   55.56  13.16  Afirmação 2          Situação em que se encontra                                 F902      5 
  1.92  0.028   46.15   66.67  34.21  Não faço             Participar em actividades de arte e expressão               F505     13 
  1.92  0.028   46.15   66.67  34.21  Seleccionou a opção  O q pensa da prática de AF - Ajuda a perder o peso          SI01     13 
  1.82  0.034   36.36   88.89  57.89  Todos os dias        Ver TV ou vídeo                                             TD01     22 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedentário 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                5.26  Sedentário                                                                       SEDE      2 
 
  2.98  0.001  100.00  100.00   5.26  Sedentário           Percepção do estilo de vida                                 SEDE      2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
reponse manquante 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               10.53  reponse manquante                                                                148_      4 
 
  4.20  0.000  100.00  100.00  10.53  reponse manquante    Percepção do estilo de vida                                 148_      4 
  2.93  0.002   44.44  100.00  23.68  Ensino Primário      Habilitações literárias                                     EP01      9 
  1.82  0.035   33.33   75.00  23.68  reponse manquante    Situação em que se encontra                                 113_      9 
  1.73  0.041   22.22  100.00  47.37  reponse manquante    A competência do professor                                  126_     18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AANNEEXXOO  3333  ––  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAA  CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  NNÍÍVVEEIISS  

MMÉÉDDIIOOSS  DDEE  FFCC  DDAASS  AAUULLAASS  DDEE  4455  EE  9900  MMIINNUUTTOOSS  
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Anexo 33 – Resultados da comparação dos níveis médios de FC das aulas de 45 e 
90 minutos 

 

Paired Samples Statistics

138,667 24 14,5024 2,9603

134,500 24 9,9214 2,0252

Frequência cardíaca média
das aulas de 45 minutos

Frequência cardíaca média
das aulas de 90 minutos

Pair 1

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

 
 
 

Paired Samples Correlations

24 ,409 ,047

Frequência cardíaca média
das aulas de 45 minutos &
Frequência cardíaca média
das aulas de 90 minutos

Pair 1

N Correlation Sig.

 
 
 
 
 

Paired Samples Test 
  Paired Differences    
     95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

   

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Frequência 
cardíaca média 
das aulas de 45 
minutos - 
Frequência 
cardíaca média 
das aulas de 90 
minutos 

4,1667 13,8208 2,8212 -1,6693 10,0027 1,477 23 ,153 
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AANNEEXXOO  3344  ––  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAA  CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  NNÍÍVVEEIISS  DDEE  

IINNTTEENNSSIIDDAADDEE  DDAASS  AAUULLAASS  
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Anexo 34 – Resultados da comparação dos níveis de intensidade das aulas 
 

Paired Samples Statistics

20,792 24 9,7445 1,9891

23,000 24 10,6240 2,1686

45,167 24 15,2563 3,1142

37,042 24 16,8870 3,4471

FC abaixo dos 140 bpm
nas aulas de 45 minutos

FC acima dos 140 bpm
nas aulas de 45 minutos

Pair 1

FC abaixo dos 140 bpm
nas aulas de 90 minutos

FC acima dos 140 bpm
nas aulas de 90 minutos

Pair 2

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

 
 

Paired Samples Correlations

24 -,923 ,000

24 -,952 ,000

FC abaixo dos 140 bpm
nas aulas de 45 minutos &
FC acima dos 140 bpm
nas aulas de 45 minutos

Pair 1

FC abaixo dos 140 bpm
nas aulas de 90 minutos &
FC acima dos 140 bpm
nas aulas de 90 minutos

Pair 2

N Correlation Sig.

 
 
 

Paired Samples Test 
  Paired Differences    
     95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

   

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 FC abaixo dos 
140 bpm nas aulas 
de 45 minutos - 
FC acima dos 140 
bpm nas aulas de 
45 minutos 

-2,2083 -2,2083 19,9739 4,0771 -10,6426 6,2259 23 ,593 

 FC abaixo dos 
140 bpm nas aulas 
de 90 minutos - 
FC acima dos 140 
bpm nas aulas de 
90 minutos 

-2,2083 -2,2083 19,9739 4,0771 -10,6426 6,2259 23 ,593 
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AANNEEXXOO  3355  ––  CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDAASS  RROOTTIINNAASS  DDIIÁÁRRIIAASS  EENNTTRREE  OOSS  

DDIIAASS  DDAA  SSEEMMAANNAA  EE  DDEE  FFIINNSS--DDEE--SSEEMMAANNAA  
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Anexo 35 – Comparação das rotinas diárias entre os dias da semana e de fins-de-
semana 

 
 
 

Paired Samples Statistics

203,2500 40 160,88326 25,43788

328,1250 40 84,66137 13,38614

186,6750 40 187,77747 29,69023

172,5000 40 52,51373 8,30315

8,7000 40 25,38140 4,01315

9,3750 40 28,55915 4,51560

53,3000 40 47,05382 7,43986

28,8750 40 50,99632 8,06323

44,0250 40 33,96415 5,37020

88,5000 40 88,30454 13,96217

163,7500 40 101,96776 16,12252

255,0000 40 138,89675 21,96150

51,3000 40 50,47376 7,98060

16,5000 40 21,42967 3,38833

68,0000 40 49,84900 7,88182

43,5000 40 51,60501 8,15947

450,6500 40 283,66770 44,85180

103,1250 40 104,15526 16,46839

53,9000 40 52,76741 8,34326

124,5000 40 130,99618 20,71232

Dormir (minutos)

Dormir (minutos) - FS

Pair 1

Cuidados com o corpo
(minutos)

Cuidados com o corpo
(minutos) - FS

Pair 2

Actividades culturais
(minutos)

Actividades culturais
(minutos) - FS

Pair 3

Prática desportiva (minutos)

Prática desportiva (minutos) -
FS

Pair 4

Actividades activas (minutos)

Actividades activas (minutos)
- FS

Pair 5

Actividades passivas
(minutos)

Actividades passivas
(minutos) - FS

Pair 6

Transporte activo (minutos)

Transporte activo (minutos) -
FS

Pair 7

Transporte passivo (minutos)

Transporte passivo (minutos)
- FS

Pair 8

Estudos (minutos)

Estudos (minutos) - FS

Pair 9

Actividades sociais (minutos)

Actividades sociais (minutos)
- FS

Pair 10

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
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Paired Samples Correlations

40 -,067 ,683

40 ,339 ,032

40 -,007 ,965

40 ,505 ,001

40 -,255 ,113

40 ,042 ,796

40 ,288 ,072

40 ,056 ,733

40 -,076 ,640

40 ,372 ,018

Dormir (minutos) &
Dormir (minutos) - FS

Pair 1

Cuidados com o corpo
(minutos) & Cuidados com
o corpo (minutos) - FS

Pair 2

Actividades culturais
(minutos) & Actividades
culturais (minutos) - FS

Pair 3

Prática desportiva
(minutos) & Prática
desportiva (minutos) - FS

Pair 4

Actividades activas
(minutos) & Actividades
activas (minutos) - FS

Pair 5

Actividades passivas
(minutos) & Actividades
passivas (minutos) - FS

Pair 6

Transporte activo
(minutos) & Transporte
activo (minutos) - FS

Pair 7

Transporte passivo
(minutos) & Transporte
passivo (minutos) - FS

Pair 8

Estudos (minutos) &
Estudos (minutos) - FS

Pair 9

Actividades sociais
(minutos) & Actividades
sociais (minutos) - FS

Pair 10

N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

-124,87500 186,72895 29,52444 -184,59382 -65,15618 -4,230 39 ,000

14,17500 177,00064 27,98626 -42,43255 70,78255 ,506 39 ,615

-,67500 38,34351 6,06264 -12,93785 11,58785 -,111 39 ,912

24,42500 48,90487 7,73254 8,78446 40,06554 3,159 39 ,003

-44,47500 102,37011 16,18614 -77,21455 -11,73545 -2,748 39 ,009

-91,25000 168,79585 26,68897 -145,23353 -37,26647 -3,419 39 ,001

34,80000 48,83315 7,72120 19,18240 50,41760 4,507 39 ,000

24,50000 69,72694 11,02480 2,20024 46,79976 2,222 39 ,032

347,52500 309,55443 48,94485 248,52469 446,52531 7,100 39 ,000

-70,60000 121,63792 19,23264 -109,50170 -31,69830 -3,671 39 ,001

Dormir (minutos) -
Dormir (minutos) - FS

Pair 1

Cuidados com o corpo
(minutos) - Cuidados com
o corpo (minutos) - FS

Pair 2

Actividades culturais
(minutos) - Actividades
culturais (minutos) - FS

Pair 3

Prática desportiva
(minutos) - Prática
desportiva (minutos) - FS

Pair 4

Actividades activas
(minutos) - Actividades
activas (minutos) - FS

Pair 5

Actividades passivas
(minutos) - Actividades
passivas (minutos) - FS

Pair 6

Transporte activo
(minutos) - Transporte
activo (minutos) - FS

Pair 7

Transporte passivo
(minutos) - Transporte
passivo (minutos) - FS

Pair 8

Estudos (minutos) -
Estudos (minutos) - FS

Pair 9

Actividades sociais
(minutos) - Actividades
sociais (minutos) - FS

Pair 10

Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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AANNEEXXOO  3366  ––  CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDAASS  RROOTTIINNAASS  DDIIÁÁRRIIAASS  

RREELLAATTIIVVAAMMEENNTTEE  AAOO  SSEEXXOO  EE  CCIICCLLOO  DDEE  EENNSSIINNOO  EENNTTRREE  OOSS  

DDIIAASS  DDEE  SSEEMMAANNAA  EE  FFIINNSS--DDEE--SSEEMMAANNAA  
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Anexo 36 – Comparação das rotinas diárias relativamente ao sexo e ciclo de ensino 
entre os dias de semana e fins-de-semana 

 
Comparação entre os sexos – Dias de semana 

 

Ranks

20 21,60 432,00

20 19,40 388,00

40

20 17,93 358,50

20 23,08 461,50

40

20 21,50 430,00

20 19,50 390,00

40

20 24,88 497,50

20 16,13 322,50

40

20 18,23 364,50

20 22,78 455,50

40

20 22,38 447,50

20 18,63 372,50

40

20 17,80 356,00

20 23,20 464,00

40

20 24,43 488,50

20 16,58 331,50

40

20 16,43 328,50

20 24,58 491,50

40

20 19,35 387,00

20 21,65 433,00

40

Sexo

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Dormir (minutos)

Cuidados com o corpo
(minutos)

Actividades culturais
(minutos)

Prática desportiva (minutos)

Actividades activas (minutos)

Actividades passivas
(minutos)

Transporte activo (minutos)

Transporte passivo (minutos)

Estudos (minutos)

Actividades sociais (minutos)

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsb

178,000 148,500 180,000 112,500 154,500 162,500 146,000 121,500 118,500 177,000

388,000 358,500 390,000 322,500 364,500 372,500 356,000 331,500 328,500 387,000

-,596 -1,396 -,712 -2,376 -1,234 -1,015 -1,471 -2,129 -2,206 -,626

,551 ,163 ,477 ,018 ,217 ,310 ,141 ,033 ,027 ,531

,565a ,165a ,602a ,017a ,221a ,314a ,149a ,033a ,026a ,547a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

Dormir
(minutos)

Cuidados com o
corpo (minutos)

Actividades
culturais
(minutos)

Prática
desportiva
(minutos)

Actividades
activas (minutos)

Actividades
passivas

(minutos)
Transporte

activo (minutos)

Transporte
passivo

(minutos)
Estudos

(minutos)
Actividades

sociais (minutos)

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Sexob. 
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Comparação entre os sexos – Dias de fim-de-semana 
 

 

Ranks

20 21,15 423,00

20 19,85 397,00

40

20 15,80 316,00

20 25,20 504,00

40

20 21,15 423,00

20 19,85 397,00

40

20 22,73 454,50

20 18,28 365,50

40

20 19,55 391,00

20 21,45 429,00

40

20 23,40 468,00

20 17,60 352,00

40

20 21,33 426,50

20 19,68 393,50

40

20 19,15 383,00

20 21,85 437,00

40

20 17,85 357,00

20 23,15 463,00

40

20 18,88 377,50

20 22,13 442,50

40

Sexo

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Rapazes

Raparigas

Total

Dormir (minutos) - FS

Cuidados com o corpo
(minutos) - FS

Actividades culturais
(minutos) - FS

Prática desportiva
(minutos) - FS

Actividades activas
(minutos) - FS

Actividades passivas
(minutos) - FS

Transporte activo
(minutos) - FS

Transporte passivo
(minutos) - FS

Estudos (minutos) - FS

Actividades sociais
(minutos) - FS

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsb

187,000 106,000 187,000 155,500 181,000 142,000 183,500 173,000 147,000 167,500

397,000 316,000 397,000 365,500 391,000 352,000 393,500 383,000 357,000 377,500

-,353 -2,554 -,612 -1,414 -,518 -1,571 -,486 -,744 -1,444 -,892

,724 ,011 ,541 ,157 ,605 ,116 ,627 ,457 ,149 ,372

,738a ,010a ,738a ,231a ,620a ,121a ,659a ,478a ,157a ,383a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

Dormir
(minutos) - FS

Cuidados com
o corpo

(minutos) - FS

Actividades
culturais

(minutos) - FS

Prática
desportiva

(minutos) - FS

Actividades
activas

(minutos) - FS

Actividades
passivas

(minutos) - FS

Transporte
activo

(minutos) - FS

Transporte
passivo

(minutos) - FS
Estudos

(minutos) - FS

Actividades
sociais

(minutos) - FS

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Sexob. 
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Comparação entre os alunos dos diferentes ciclos de ensino – Dias de semana 
 
 
 
 

Ranks

12 29,42 353,00

28 16,68 467,00

40

12 22,63 271,50

28 19,59 548,50

40

12 20,75 249,00

28 20,39 571,00

40

12 20,25 243,00

28 20,61 577,00

40

12 20,21 242,50

28 20,63 577,50

40

12 20,29 243,50

28 20,59 576,50

40

12 11,21 134,50

28 24,48 685,50

40

12 26,63 319,50

28 17,88 500,50

40

12 22,46 269,50

28 19,66 550,50

40

12 12,08 145,00

28 24,11 675,00

40

Ciclo

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

Dormir (minutos)

Cuidados com o corpo
(minutos)

Actividades culturais
(minutos)

Prática desportiva (minutos)

Actividades activas (minutos)

Actividades passivas
(minutos)

Transporte activo (minutos)

Transporte passivo (minutos)

Estudos (minutos)

Actividades sociais (minutos)

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsb

61,000 142,500 165,000 165,000 164,500 165,500 56,500 94,500 144,500 67,000

467,000 548,500 571,000 243,000 242,500 243,500 134,500 500,500 550,500 145,000

-3,163 -,754 -,116 -,089 -,104 -,074 -3,313 -2,175 -,694 -3,001

,002 ,451 ,907 ,929 ,917 ,941 ,001 ,030 ,488 ,003

,001a ,457a ,942a ,942a ,919a ,942a ,001a ,029a ,493a ,002a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

Dormir
(minutos)

Cuidados com o
corpo (minutos)

Actividades
culturais
(minutos)

Prática
desportiva
(minutos)

Actividades
activas (minutos)

Actividades
passivas

(minutos)
Transporte

activo (minutos)

Transporte
passivo

(minutos)
Estudos

(minutos)
Actividades

sociais (minutos)

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Ciclob. 
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Comparação entre os alunos dos diferentes ciclos de ensino – Dias de semana 

 

 

Ranks

12 13,50 162,00

28 23,50 658,00

40

12 22,00 264,00

28 19,86 556,00

40

12 19,79 237,50

28 20,80 582,50

40

12 24,46 293,50

28 18,80 526,50

40

12 23,54 282,50

28 19,20 537,50

40

12 23,25 279,00

28 19,32 541,00

40

12 17,79 213,50

28 21,66 606,50

40

12 20,50 246,00

28 20,50 574,00

40

12 14,67 176,00

28 23,00 644,00

40

12 22,79 273,50

28 19,52 546,50

40

Ciclo

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

3º CEB

Secundário

Total

Dormir (minutos) - FS

Cuidados com o corpo
(minutos) - FS

Actividades culturais
(minutos) - FS

Prática desportiva
(minutos) - FS

Actividades activas
(minutos) - FS

Actividades passivas
(minutos) - FS

Transporte activo
(minutos) - FS

Transporte passivo
(minutos) - FS

Estudos (minutos) - FS

Actividades sociais
(minutos) - FS

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsb

84,000 150,000 159,500 120,500 131,500 135,000 135,500 168,000 98,000 140,500

162,000 556,000 237,500 526,500 537,500 541,000 213,500 574,000 176,000 546,500

-2,488 -,534 -,437 -1,647 -1,086 -,975 -1,043 ,000 -2,081 -,824

,013 ,594 ,662 ,100 ,278 ,329 ,297 1,000 ,037 ,410

,012a ,610a ,805a ,163a ,286a ,342a ,342a 1,000a ,039a ,422a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

Dormir
(minutos) - FS

Cuidados com
o corpo

(minutos) - FS

Actividades
culturais

(minutos) - FS

Prática
desportiva

(minutos) - FS

Actividades
activas

(minutos) - FS

Actividades
passivas

(minutos) - FS

Transporte
activo

(minutos) - FS

Transporte
passivo

(minutos) - FS
Estudos

(minutos) - FS

Actividades
sociais

(minutos) - FS

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Ciclob. 
 

 

 




