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RESUMO 

 

        O tema do presente trabalho é “ A descentralização das aulas de Educação Física na 

Escola Secundária de São Domingos”. 

 

 

         Analisando este caso que pensamos ser inédito na Ilha de Santiago ou quem sabe em 

todo o país, queremos levar a cabo um estudo sobre a descentralização das aulas de Educação 

Física na Escola Secundária de São Domingos.  

 

          Desta feita, realizamos três questionários que aplicamos aos alunos, professores de 

Educação Física e pais/ encarregados de educação da escola acima referida. 

 

         O trabalho tem como principal objectivo apurar até que ponto essa iniciativa foi 

benéfica para os alunos, professores de Educação Física e pais/ encarregados de educação e 

também para a própria escola. 

 

 

            De acordo com a análise dos dados concluímos que, em relação a descentralização das 

aulas de Educação Física, 100% dos pais/ encarregados de educação concordaram com a 

descentralização das aulas de Educação Física porquê consideram que os filhos passaram a ter 

mais tempo para estudar ou passaram a ter mais tempo para estar em casa ou ainda passaram a 

deslocar menos distâncias para assistirem as aulas de Educação Física. Sobre a opinião dos 

professores, embora só 50% dos professores considera que a descentralização das aulas foram 

muito boas, o curioso é que todos os professores são da mesma opinião ao considerarem que 

os alunos beneficiaram com a descentralização das aulas. 

 

       No que se refere a preferência na escolha dos dois modelos (antigo/ novo), professores e 

pais/ encarregados de educação, são unânimes nas suas opiniões ao concordarem que 

preferem o novo modelo de organização. Opinião que não se verificou nos alunos inqueridos, 

em que 82% preferem o novo modelo e 18% prefere o antigo modelo, justificando essa 

preferência dizendo que esse modelo facilita o convívio entre os alunos. 
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ABSTRACT 

 

The theme of the present work is "the decentralization of the physical education 

classes in São Domingos's " high school.   

   

   

Analyzing this case that we thought to be unpublished in Santiago's Island or who 

knows at the whole country, we want to take to cable a study about the decentralization of the 

physical education classes in São Domingos's high school.    

 

Of this done, we accomplished three questionnaires that we applied the students, 

physical education teachers and parents / person in charge of education of the school above 

referred.   

   

The work has as main objectivo to thicken to what extent that initiative was beneficial 

for the students, physical education teachers and parents / education person in charge and also 

to the own school.     

In agreement with the analysis of the data we ended that, in relation to decentralization 

of the physical education classes, 100% of the parents / education person in charge agreed 

with the decentralization of the classes of physical education reason they consider that the 

children started to have more time to study or they started to have more time to be home or 

they still started to move less distances for us to attend the physical education classes. On the 

teachers' opinion, although 50% of the teachers only consider that the decentralization of the 

classes was very good, the onlooker is that all the teachers are of the same opinion to the they 

consider that the students benefitted with the decentralization of the classes.   

       In what he/she refers the preference in the choice of the two models (old / new), teachers 

and parents / education person in charge, are unanimous in your opinions to the they 

harmonize that prefer the new organization model because of your benefits mentioned 

previously. Opinion that was not verified in the students inquired, in that 82% prefer the new 

model and 18% he/she prefers the old model, justifying that preference saying that that model 

facilitates the conviviality among the students.  
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RÉSUMÉ 

 

Le thème du présent travail est " la décentralisation de l'éducation physique classe 

dans le lycée de São Domingos.     

     

     

Analyser ce cas que nous pensions pour être inédit dans l'Île de Santiago ou qui sait au 

pays entier, nous voulons prendre pour câbler une étude au sujet de la décentralisation de 

l'éducation physique classe dans le lycée de São Domingos.      

     

De ceci fait, nous avons accompli trois questionnaires que nous avons appliqué les 

étudiants, professeurs de l'éducation physiques et parents / personne dans charge d'éducation 

de l'école au-dessus de s'est reporté.     

     

  Le travail a comme objectivo principal pour épaissir à quelle ampleur que l'initiative 

était salutaire pour les étudiants, professeurs de l'éducation physiques et parents / personne de 

l'éducation dans charge et aussi à la propre école.     

     

     

En accord avec l'analyse du données nous avons terminé que, par rapport à 

décentralisation de l'éducation physique classe, 100% des parents / la personne de l'éducation 

dans charge d'accord avec la décentralisation des classes d'éducation physique raisonne qu'ils 

considèrent que les enfants ont commencé à avoir plus de temps pour étudier ou ils ont 

commencé à avoir plus de temps pour être à la maison ou ils ont encore commencé à déplacer 

moins distance pour nous pour assister aux classes de l'éducation physiques. Sur l'opinion des 

professeurs, bien que 50% des professeurs considèrent seulement que la décentralisation des 

classes était très bonne, le spectateur est que tous les professeurs sont de la même opinion à 

l'ils considèrent que les étudiants ont bénéficié avec la décentralisation des classes.     

     

Dans ce qu'il se reporte à la préférence dans le choix des deux modèles (vieux / 

nouveau), professeurs et parents / personne de l'éducation dans charge, est unanime dans vos 

opinions à l'ils harmonisent cela préférez le nouveau modèle de l'organisation à cause de vos 

avantages mentionnés précédemment. Opinion qui n'a pas été vérifiée dans l'inqueridos des 

étudiants, dans cela 82% préfèrent le nouveau modèle et 18% he/she préfère le vieux modèle, 

en justifiant cette préférence qui dit que ce modèle facilite le jovialité parmi les étudiants.     
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Introdução 

 
       O presente trabalho intitulado “A descentralização de Educação Física O caso de S. 

Domingos” constitui uma exigência do curso no ensino de Educação Física para obtenção do 

grau de Bacharelato nesta área de docência. Tem como principal objectivo apurar até que 

ponto essa iniciativa teve benefício para todos os envolventes.  

  

       Para além do objectivo específico, tem também o objectivo de proporcionar a direcção da 

referida escola um documento que poderá servir de apoio para a situação da disciplina para os 

próximos anos lectivos. 

 

        A metologia utelizada para a realização desse trabalho inclui pesquisa bibliográfica e  

aplicação de questionários à professores de Educação Física, aos alunos da Escola Secundária 

de S. Domingos. 

        O trabalho está dividido  em quatro partes: 

Na primeira parte expomos a justificação da escolha do tema e os objectivos do  trabalho. 

 

       Na segunda parte apresentamos o enquadramemto teórico em que abordamos: 

especificação do programa; áreas e matérias nucleares, ameaças a Educação Física, 

caracterização da Escola Secundária de São Domingos e Educação Física no liceu de São 

Domingos,. 

 

Na terceira parte apresentamos o estudo prático que engloba a amostra, os objectivos do 

estudo; a metologia utilizada; os resultados dos questionários aplicados aos alunos; 

professores e pais/ encarregados de educação. 

 

       Na quarta parte apresentamos as conclusões finais, as limitações e as recomendações. 
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PARTE 1 – JUSTIFICAÇÃO DO TEMA E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

1.INTRODUÇÃO 

Nesta parte do trabalho apresentamos a justificação do tema e os objectivos do trabalho  

 

2.JUSTIFICAÇÃO DO TEMA: 

 
Sendo a Educação Física muitas vezes visto, como “um problema” quer para os alunos, quer 

para as direcções da escola, principalmente para os pais/ encarregados de educação que vêem, 

os filhos usando as aulas de Educação Física para saírem de casa.  

Este factores aliados ao facto dos próprios alunos utilizarem este “PARENTE POBRE” do 

plano curricular do ensino secundário para fazerem outras coisas e/ou, em alguns casos, nem 

chegam as aulas. Existem aqueles alunos que alegam o facto de Educação Física ser no 

período contrário, roubando-lhes a maior parte do tempo que poderia ser usado para o estudo 

das matérias das outras disciplinas, por serem de mais importância que a Educação Física.  

Ainda é de realçar que, devido a dispersão do concelho, aliada a fracos recursos económicos, 

da maioria dos alunos de São Domingos, obriga que esses alunos que moram longe 

frequentam as aulas com fome dado que saem de casa às 6 da manhã para regressarem às 18 

horas, devido a aula de Educação Física. Este facto faz com que percam o transporte que os 

levariam para casa. 

Por existir essas desculpas, justas ou não, houve necessidade de fazer-se algo para contornar 

esses problemas e a descentralização das aulas de Educação Física surgiu como uma solução 

para esses problemas. 

 

Nessa sequência de ideias, o presente trabalho aparece com intuito de conhecer junto dos 

professores, alunos, pais/ encarregados de educação o impacto que essa iniciativa teve no 

processo ensino aprendizagem. 
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Por outro lado, conceber um documento elaborado a partir de um estudo profundo, que poderá 

servir de apoio para implementação ou não desse projecto para os novos anos lectivos.  
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4. Objectivo do trabalho 

Este trabalho apresenta o estudo sobre a descentralização de Educação Física na escola 

Secundária de S. Domingos, com o objectivo de saber qual foi o impacto da implementação 

desse projecto. Definimos os seguintes objectivos: 

 

1-Conhecer a opinião dos professores, alunos, pais/ encarregados de educação e a direcção da 

Escola Secundária de S. Domingos sobre a descentralização das aulas de Educação Física; 

  

2- Responder a problemática de Educação Física no concelho que desde muito tem sido um 

“problema” para a direcção da Escola Secundaria de S. Domingos; 

 

3-Em específica com este trabalho, pretendemos o seguinte: 

Que com a implementação dessa nova forma de leccionar as aulas de Educação Física, a 

disciplina adquira novos créditos, que seja valorizada pelos alunos, Pais/ encarregados de 

educação e sobretudo para a sociedade, que seja encarada como qualquer outra disciplina.  
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PARTE II 
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PARTE II – ENQUADRAMENTO TEÓRICA 

1. Introdução 

 

Nesta parte apresentamos o enquadramemto teórico em que abordamos: especificação do 

programa; áreas e matérias nucleares, ameaças a Educação Física, caracterização da Escola 

Secundária de São Domingos e Educação Física no liceu de São Domingos,. 

 

 

 

2. Breve descrição do concelho de São Domingos 

 
O concelho de São Domingos, criado a doze anos, através da lei nº 96/IV/93, de 13 de 

Dezembro, constitui um corolário lógico da afirmação de uma nova forma de exercício de 

poder político em que o poder local aparece como uma das bases sobre a qual assenta o 

modelo de desenvolvimento socio-económico do país.  

 

É nesse contexto de progressiva valorização do poder emanado e exercido a partir da vontade 

das comunidades, que São Domingos viria a desvincular-se da Praia e a erigir-se como 

Município. Subjacentes à decisão governamental de elevar São Domingos à categoria de 

concelho. 

 

Efectivamente, esse recente concelho e as freguesias que se lhe compõem (Nossa Senhora da 

Luz e São Nicolau Tolentino), foram, até há bem pouco tempo, uma das localidades e zonas 

administrativas do concelho da Praia, numa solução administrativa que remonta a 1971, altura 

em que, na sequência da criação do concelho de Santa Cruz, o Governo Colonial estabeleceu, 

através do Diploma Legislativo nº 1760 de 12 de Abril, um novo ordenamento territorial 

reduzindo por cinco as freguesias que compõem o Município da praia, por forma a 

“possibilitar às populações contactos rápidos com as sedes quer dos concelhos quer das 

freguesias onde os seus problemas devem ser resolvidos”. 
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Porém, desde muito cedo, essa medida começou a evidenciar algumas insuficiências e 

incongruências de carácter funcional, tendo como razão de fundo a grande heterogeneidade 

das freguesias e localidades que compunham o Município da Praia e a incapacidade de se 

estabelecer vínculos e comunicações entre as instâncias de decisões e as populações das zonas 

mais distantes. Essa situação, para além de emperrar a perspectivação de um desenvolvimento 

harmonioso e integrado do Município, tornou quase nulas a eficácia e presença governativas 

ao nível das comunidades. 

 

 1.1. Caracterização socio-económica do concelho de São Domingos 

Apesar de ser um dos mais novos municípios do país, São Domingos é, do ponto de vista 

demográfico, um dos concelhos mais expressivos, com 13 296 habitantes (censo 2000). 

Quadro 1 – Repartição da população de São Domingos por freguesia, segundo o sexo: 

 Total Masculino Feminino  Famílias 

Freguesia Nossa Sr. 

da Luz 

4 576 2 196 2 380 872 

Freguesia S. Nicolau 

Tolentino 

8 720 4 222 4 498 1 545 

Município de S. 

Domingos 

13 296 6 418 6 878 2 417 

 

        A agricultura constitui a principal actividade económica da população do concelho. 

Porém, à semelhança do que se verifica em todo o território nacional, a escassez das chuvas e 

a subsequente perda de zonas irrigadas vem tornando cada vez mais frágil essa importante 

base de sustentação económica. Essa situação que, a nível nacional, vem obstaculizando um 

efectivo desenvolvimento auto - sustentado, assume particular gravidade em São Domingos, 

por se tratar de um concelho recente e cujas bases económicas, actuais ou potenciais, estão 

ainda por explorar ou identificar, obrigando a que a agricultura seja alternativa a agricultura. 

  

A pobreza vem-se constituindo um importante e incisivo obstáculo ao desenvolvimento dos 

recursos humanos: cerca de 38% da população vive do trabalho nas FAIMO (Frente de Alta 

Intensidade de Mão de Obra), e 14% estão cobertos pelos programas de protecção social. 

 

1
 - Fonte; Recenseamento Geral da População e Habitação 2000. INE – CV, 2000 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO DOMINGOS 

 

       A Escola Secundária de São Domingos foi inaugurada a 22 de Março de 2002. A sua 

construção tem a ver com a superlotação do antigo espaço em coabitação com o Ensino 

Básico Integrado (E.B.I) onde funcionava o ensino secundário. A lotação foi de tão grande 

que houve necessidade da Escola funcionar em regime de trisdobramento, com aulas de 45 

minutos e 5minutos de intervalo. 

 

       A construção do liceu foi dividida a dois blocos: 

Bloco A: Bloco Administrativo, construído por: sala de reuniões, polivalente desportiva, e 

mais nove salas de aula (em construção); 

Bloco B: Bloco de salas de aulas, num total de vinte e setes (27) salas. Tendo em conta que o 

bloco A ainda está em construção, neste momento no bloco B algumas salas de aulas está 

sendo ocupadas como biblioteca, sala de professores, sala de informática e secretaria. Por 

isso, neste momento, só existem 23 salas de aulas. Neste bloco foram construídas 6 casas de 

banho, funcionando nesse momento 5, sendo duas (2) para os Alunos, duas (2) para os 

Professores, e um (1) para o concelho Directivo. O concelho Directivo funciona nas 

arrecadações por falta de espaço próprio.  

    

       A Escola Secundária de São Domingos fica situado na localidade de Neta Gomes, um dos 

povoados do concelho, é uma localidade residencial com muita tranquilidade e de fácil 

acesso. No que se refere ao contexto socio-económico e cultural da escola, é habitada por uma 

população agrícola calma e segura. A Escola Secundária de São Domingos tem 3 guardas que 

mantém a segurança dos alunos e funcionários da referida escola. O liceu possui um horto 

escolar, no qual fornece algumas hortaliças para as refeições quentes que são servidas à 

alguns alunos mais carenciados.  

       Em relação aos meios de acesso á escola, os alunos da vila de São Domingos deslocam a 

pé, e os alunos das outras localidades mais distantes deslocam – se em transportes públicos e 

privados ou em transportes oferecidos pela Câmara Municipal de São Domingos com presos 

mais acessíveis. 

 

A escola funciona actualmente com um total de 84 professores, 1726 alunos, sendo 781 do 

sexo masculino e 945 do sexo feminino, distribuído em 46 turmas. Tem uma secretaria com o 
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seu respectivo chefe e 6 funcionários, tem 4 contínuos, 3 guardas e 7 empregadas de limpeza 

e uma pessoa responsável pela Biblioteca. O concelho Directivo é composta por uma (1) 

Directora, um (1) subdirector pedagógico, um (1) subdirector Administrativo, um (1) 

subdirector para assuntos sociais e comunitários, uma (1) secretária e um (1) vogal em 

representação de Pais/ encarregados de educação. 

       Existe ainda na escola o concelho de Disciplina a Comissão permanente de trabalho que 

exerce os seguintes cargos: 

 Conservação, manutenção e higiene; 

 Desporto e actividades recreativas; 

 Informação e cultura; 

 Saúde e segurança social; 

 Apoio pedagógico; 

A Escola Secundária de São Domingos funciona mediante um programa de actividades, 

regulamento interno, e orçamento privativo, que são aprovados pela assembleia da escola que 

reúne, ordinariamente, duas vezes por ano. 

       O director da escola é nomeado pela Direcção Geral do Ensino e, é o director da escola 

que escolhe os membros da direcção, levando em consideração o currículo das pessoas 

nomeadas. Existe uma secretaria com o seu respectivo chefe e alguns funcionários que 

trabalham ligados a secretaria.  

Em relação a autonomia da gestão do currículo dos professores, planificam as aulas uma vez 

por semana juntamente com o coordenador, sob a supervisão do subdirector pedagógico. 

  

 

3. EDUCAÇÃO FÍSICA NO LICEU DE SÃO DOMINGOS 

O liceu de São Domingos não dispõe de um espaço próprio para a prática de Educação Física 

uma vez que o espaço esta por construir. Deste modo é a câmara que cede o polivalente e as 

placas desportivas para a prática de Educação Física sem troca de quaisquer tipos de 

remunerações. 

A disciplina abarca todos os alunos do liceu desde 1º ciclo até 3º ciclo. É leccionada as 

modalidades de Futebol, Andebol e basquetebol. As restantes modalidades não são 

leccionadas por falta de materiais ou por falta de condições dos espaços existentes. 
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4. ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA: ÁREAS E MATÉRIAS NUCLEARES 

 

 Documento referente à especificação das matérias nucleares do Programa de Educação Física 

do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 
A. Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas 

 

 

B. Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
 
(7º,8º e 9º anos) 

 

O aluno: 
 

 

1. Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os factores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afectividade e a qualidade do meio ambiente. 

 

2. Conhece e interpreta os princípios fundamentais do treino das capacidades motoras, 

nomeadamente o princípio da continuidade, progressão, e reversibilidade relacionando-os 

com o princípio biológico da auto – renovação da matéria viva, considerando-os na sua 

actividade física, tendo em vista a sua Aptidão Física. 

 

3. Compreende a relação entre a dosificação da intensidade e a duração do esforço, no 

desenvolvimento ou manutenção das capacidades motoras fundamentais na promoção da 

saúde. 

 

4. Conhece e interpreta factores de saúde e risco associados à prática das actividades físicas, 

tais como doenças, lesões, substâncias dopantes e condições materiais, de equipamentos e de 

orientação do treino, utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de 

actividade física em segurança. 
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5. Conhece processos de controlo do esforço e identifica sinais de fadiga ou inadaptação à 

exercitação praticada, evitando riscos para a Saúde, tais como: dores, mal-estar, dificuldades 

respiratórias, fadiga e recuperação difícil. 

C. Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e 

fenómenos sociais extra-escolares, no seio dos quais se realizam as actividades físicas 

 

(7º, 8º e 9º anos) 

 

O aluno: 

 

1. Compreende, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da Actividade Física 

na actualidade e ao longo dos tempos: 

- Identificando as características que lhe conferem essa dimensão; 

- Reconhecendo a diversidade e variedade das actividades físicas, e os contextos e objectivos 

com que se realizam; 

- Distinguindo Desporto e Educação Física, reconhecendo o valor formativo de ambos, na 

perspectiva da educação permanente. 

 

2. Identifica fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das Actividades 

Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações, tais como: o 

sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 
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5. Ameaças a Educação Física 

 

Ao longo dos tempos a actividade física tem sido, sob diversas formas, um elemento relevante 

em todas as culturas. Na sua vertente formal e institucional de educação – “Educação Física” 

– tem sido considerada uma importante componente do processo educativo, gozando de uma 

presença sustentado principalmente no conceito Aristotélico de “equilíbrio harmonioso”.  

Os anos do século XX têm fornecido evidências médicas inequívocas sobre os benefícios da 

actividade física, moderada ou vigorosa, para a saúde. 

 A sua vertente comportamental é menos investigada, mas atribuem – se-lhe geralmente 

influências positivas no estilo e qualidade de vida, nos atributos psico – sociais, etc. parecem, 

por isso existir razões de peso que justificam a prática de actividade física. No entanto, apesar 

desta presença histórica e da aceitação pública generalizada da necessidade de Educação 

Física, com o passar dos tempos, a Educação Física não está a ser vista como uma prioridade 

para os decisores políticos, na maioria dos sistemas escolares.  

A sugestão do Ministério Sueco da Educação em 1990 de que a Educação Física deveria 

perder o seu estatuto de disciplina obrigatória nas escolas secundárias é um exemplo 

ilustrativo da natureza seria desta ameaça. Tal não aconteceu, mas o simples facto de se 

colocar tal hipótese, num país com uma tradição notável de Educação Física escolar foi um 

acontecimento alarmante. 

Exige-se hoje aos professores de Educação Física que justifiquem a inclusão da Educação 

Física nos curricula escolares. A Educação Física foi empurrada para uma posição defensiva. 

Está a sofrer uma diminuição de carga horária, um controlo orçamental que se traduz na 

insuficiência de recursos financeiros, matérias e pessoais tem um estatuto e consideração 

baixos e é cada vez mais marginalizada e desvalorizada pelas autoridades. É interessante 

verificar que, de em vários contextos culturais a Educação Física goza de uma grande 

popularidade entre os jovens de idade escolar. Estes caracterizam-na como uma disciplina de 

baixo estatuto e vêem-na direccionadas para a recreação, divertimento e, como um intervalo 

nas “disciplinas de sala de aula”. Não é por isso tomada a sério pelos alunos – não é 

respeitada nem valorizada pelo seu aspecto educativo. 

A carta da UNESCO da Educação Física e desporto (1978) foi uma das primeiras declarações, 

que afirma que uma das condições essenciais para o exercício dos direitos humanos é a 

liberdade de “ desenvolver e preservar as capacidades físicas, intelectuais e morais; que o 
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acesso à Educação Física e desporto deve, consequentemente ser assegurado e garantido para 

todos os seres humanos”. (p.11a 12)  

       A nossa intenção é: 

 Analisar a dimensão das preocupações sobre o estado actual da Educação Física na 

Escola Secundária de São Domingos; 

 Apresentar sugestões sobre a forma como a Educação Física escolar pode ser apoiada 

no futuro e consequentemente, através de políticas e programas; 

 Conjuntos, reduzir as ameaças potenciais para o movimento do desporto para todos.
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 PARTE III – ESTUDO PRÁTICO 

Apresentação e análise dos resultados 

 

1. Introdução  

       No presente capítulo apresentamos os objectivos do estudo, a amostra, a metodologia 

utilizada e procedemos à apresentação dos resultados dos inquéritos aplicados aos 

professores, pais /encarregados de educação e alunos de Educação Física da Escola 

Secundária de São Domingos. 

 

 

2. Amostra    

       Com base no esquema organizacional do nosso trabalho, em primeiro lugar apresentamos 

os resultados do questionário aplicado aos alunos de Educação Física da Escola Secundária de 

São Domingos e em segundo e terceiro lugar os dados do questionário aplicados aos 

professores e pais/ encarregados de educação dos alunos de Educação Física da Escola 

Secundária de São Domingos. 

 

       Fazem parte da amostra do nosso estudo 44 alunos, 15 pais/ encarregados de educação e 4 

professores de Educação Física da Escola Secundária de São Domingos. 

 

 

3. Metodologia 

 

       Para que os questionários fossem aplicados, elaboramos e enviamos um requerimento 

(anexo) à Escola Secundária de São Domingos para pedido de autorização para a sua 

aplicação. 
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       Após a confirmação da autorização do concelho directivo da referida escola, iniciamos a 

aplicação dos questionários. 

 

 

       Os alunos, professores e pais/ encarregados de educação receberam os questionários em 

mão.  

       Foi estabelecido um prazo de 1 semana para o preenchimento e devolução dos 

questionários devido ao término do ano lectivo. 

       Devido ao término do ano lectivo e os alunos estarem a realizar a prova geral interna 

(PGI), houve alguns atrasos na devolução de muitos questionários o que nos levou a 

prolongar a data da recepção por mais uma semana. 

 

       Contudo alguns questionários não foram devolvidos. 

 

       Foram distribuídos sessenta e nove (69) questionários dos quais recebemos sessenta e três 

(63).  

 

       No total responderam aos questionários 44 alunos, 4 professores de Educação Física e 15 

pais e encarregado de educação.  

 

       Os dados recolhidos foram analisados através da Microsoft Office Excel 2003. 

 

       Nas questões abertas foram utilizadas a análise do conteúdo do texto.  

 

 

 

4. Objectivo do estudo 

 

4.1 Alunos de Educação Física  

 

1. Conhecer o sexo, idade, ano de escolaridade, residência e local onde assiste as aulas de 

Educação Física. (Questões 1, 2, 3, 4 e 5).    
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2. Saber o que pensam (os alunos) da disciplina de Educação Física. (Questão 6).     

 

3. Conhecer a opinião dos alunos acerca da iniciativa da descentralização das aulas de 

Educação Física no ano lectivo 2005/2006. (Questão 7), saber se a iniciativa teve benefícios 

para os alunos, se sim porquê. (Questões 8 e 8.1), saber se essa medida te sido eficaz. 

(Questão 9). 

 

4. Saber como classifica as aulas de Educação Física após a descentralização. (Questão 10).         

 

       5. Saber se os alunos gostam do novo ou antigo modelo de leccionação das aulas de 

Educação Física. As razões da escolha do novo ou antigo modelo de leccionação das aulas de 

Educação Física. (Questões 11, 12 e 13). 

 

       6. Recolher sugestões a cerca da descentralização das aulas de Educação Física. 

(Questões 14).        

 

 

4.2 Professores de Educação Física  

  

       1. Conhecer o sexo, idade, formação académica (Questões 1, 2, 3).  

 

       2. Saber a sua opinião a cerca da descentralização das aulas de Educação Física, se os 

alunos beneficiaram com essa iniciativa. se sim, porquê e se não, porquê. (Questões 4, 5, 5.1 e 

5.2). 

 

       3. Saber se considera eficaz a descentralização das aulas de Educação Física, se tivesse de 

escolher, um modelo de organização para as aulas de Educação Física se escolheria o novo ou 

antigo modelo e as razões da escolha do novo ou antigo modelo e se o novo modelo suscitou 

maior motivação aos alunos. (Questões 6, 7, 8, 9, 9.1 e 9.2). 

 

       4. Saber qual foi o tipo de constrangimento que encontrou no terreno, se a resolução 

desses problemas o sistema poderia dar certo e que justificasse a sua resposta. (Questões 10, 

10.1e 10.2). 
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       5. Saber a sua opinião sobre a descentralização das aulas de Educação Física. Se facilita o 

sistema ensino/ aprendizagem e que justificasse a sua resposta. (Questões 11 e 11.1). 

 

       6. Recolher sugestão a cerca da descentralização das aulas de Educação Física. (Questão 

12).  
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4.3. Pais/ encarregados de educação  

 

       1. Conhecer o sexo, idade e residência dos pais/ encarregados de educação. (Questões 1, 

2, 3). 

  

       2. Saber o que eles pensam da disciplina de Educação Física. (Questões 4). 

 

       3. Saber o que acham da descentralização das aulas de Educação Física, se a iniciativa 

teve benefício para o seu filho. Se sim ou se não porquê e saber se essa medida tem sido 

eficaz. (Questões 5, 6, 6.1, 6.2 e7). 

 

       4. Saber qual dos modelos de organização das aulas de Educação Física escolheria para o 

seu filho (novo ou antigo), e qual a razão da escolha do novo ou antigo modelo. (Questões 8, 

8.1 e 8.2). 

 

       5. Saber se esse novo modelo facilita o sistema ensino/ aprendizagem e se como pai e 

encarregado de educação o modelo merece a sua aprovação. (Questões 9 e 10). 

 

       6. Recolher sugestões a cerca da descentralização das aulas de Educação Física. (Questão 

11).  

 

5. Questionário      

 

       Foram concebidos 3 questionários. Um para alunos de Educação Física, um para 

professores de Educação Física e outro para pais/ encarregados de educação (Anexos). Trata-

se de inquéritos anónimos, com um objectivo comum e claramente definido. 

 

       Nos três inquéritos deixou-se clara a identificação do autor desse trabalho e salientou-se 

que as informações prestadas são confidencias e servem exclusivamente para os efeitos de 

elaboração do trabalho de fim do curso. 
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5.1 Alunos 

 

Nessa ficha de recolha de dados foram incluídas 15 (quinze) questões, 14 (catorze) de 

respostas fechadas (Sim/Não) ou de escolha de uma opção e 1 (uma) de resposta aberta que 

corresponde a seguinte questão: (14). 

 

Todas as questões tinham instrução de preenchimento. 

 

 

Na primeira parte temos a identificação dos alunos com questões sobre o sexo, idade, 

ano de escolaridade e local de residência. 

 

Na segunda parte fomos para o levantamento de informações onde o aluno assiste as 

aulas de Educação Física, importância que atribui à disciplina, o que pensa sobre a iniciativa 

da descentralização das aulas de Educação Física, se está sendo beneficiado e para justificar, 

se a medida da descentralização tem sido eficaz e como classifica as aulas depois da 

descentralização.  

 

Na terceira parte temos informações sobre a preferência do aluno de qual dos modelos 

prefere (Nova ou Antigo) e para justificar. 

 

Na última questão pediu-se que deixasse sugestão sobre a descentralização das aulas 

de Educação Física.  

 

 

5.2. Professores de Educação Física   

 

Neste instrumento de recolha de dados foram incluídas 19 (dezanove) questões, 16 

(dezasseis) de respostas fechadas (Sim/Não) ou de escolha de uma opção e 3 (três) de resposta 

aberta que correspondem às seguintes questões: (10.2, 11.1 e 12).  

 

Todas as questões tinham instrução de preenchimento. 
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Na primeira parte temos a identificação dos professores com questões sobre o sexo, 

idade e formação académica  

 

Na segunda parte consta o levantamento de questões e informações relacionadas com a 

descentralização das aulas de Educação Física tais como: A descentralização das aulas de 

Educação Física foi; se os alunos beneficiaram com essa iniciativa; se sim porquê; se não 

porquê; se considera eficaz a descentralização das aulas de Educação Física na Escola 

Secundária de São Domingos e como classifica as aulas com a descentralização. 

 

Na terceira parte pedimos informações sobre quais dos modelos de organização (Novo 

ou Antigo) o professor escolheria para as aulas de Educação Física, para justificar as suas 

resposta e se este novo modelo suscitou maior motivação por parte dos alunos. 

 

Na quarta parte processou-se o levantamento de informações com questões como: 

Qual foi o tipo de constrangimento que o professor encontrou no terreno; se com a resolução 

desses problemas esse sistema poderia dar certo; para justificar a sua resposta; Se a 

descentralização das aulas facilita o sistema ensino – aprendizagem; para justificar a sua 

resposta. 

 

Na última questão pediu-se que deixasse sugestão sobre a descentralização das aulas 

de Educação Física.  

  

 

 

5.3 Pais/ encarregados de educação 

 

Nessa ficha de recolha de dados foram incluídas 15 (quinze) questões, 14 (catorze) de 

respostas fechadas (Sim/Não) ou de escolha de uma opção e 1 (uma) de resposta aberta que 

corresponde a questão: (11). 

 

Todas as questões tinham instruções de preenchimento. 
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Na primeira parte temos a identificação dos pais/ encarregados de educação com 

questões sobre o sexo, idade e residência. 

 

Na segunda parte consta o levantamento de questões como: importância que atribui à 

Educação Física, o que pensa da descentralização das aulas, se essa iniciativa teve benefício 

para o seu filho, se sim, porquê, se não, porquê e se essas medidas têm sido eficazes. 

 

Na terceira parte pediu-se que escolhesse um modelo de organização (Novo ou 

Antigo) para as aulas de Educação Física e que indicasse as razões da sua escolha, se esse 

novo modelo facilita o sistema ensino – aprendizagem e se como pai e encarregado de 

educação esse novo modelo merece a sua aprovação. 

 

Na última questão pediu-se que deixasse sugestão sobre a descentralização das aulas 

de Educação Física.  
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 Alunos 

Quadro2 – SEXO  

Sexo Nº % 

Masculino 22 50 

Feminino 22 50 

Total 44 100 

 

 

Do quadro2, podemos verificar que 50% dos alunos são do sexo feminino e 50% são do sexo 

masculino. 

 

Quadro 2.1 – faixa etária  

Faixa etária  Nº % 

Menor que15 8 18 

Maior que 15 36 82 

Total 44 100 

 

Do quadro 2.1, podemos verificar que, 18% dos alunos estão na faixa etária menor que 15 

anos e 82% pertencem à faixa etária maior que 15 anos.  

 

Quadro 2.2 – Ano de escolaridade 

Ano de escolaridade Nº % 

12ºano 8 18 

11ºano 8 18 

10ºano 10 23 

9ºano 8 18 

8ºano 10 23 

Total 44 100 

 

 

Ficamos a saber perante o quadro2.2, que dos alunos abordados 18% estudam o 12º ano de 

escolaridade, 18% o 11º ano, 23% o 10º ano, 18% o 9º ano e 23% o 8º ano. 
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Quadro 2.3 – local onde assiste as aulas de Educação Física  

Localidade Nº % 

Lem Pereira 10 23 

Rui Vaz 7 16 

Várzea da Igreja da Igreja 10 23 

Milho Branco 9 20 

Ribeirão Chiqueiro 8 18 

Total 44 100 

 

Constatamos no quadro2.3, que 23% dos alunos do nosso estudo pertencem à localidade de 

Lem Pereira, 16% pertencem a Rui Vaz, 23% pertencem a Várzea da Igreja, 10% pertencem a 

Milho Branco e 18% pertencem a Ribeirão Chiqueiro. 

 

Quadro 2.4 – Para ti Educação Física é? 

Para ti Educação Física é? Nº % 

Muito importante 33 75 

 Importante 10 23 

Pouco importante 1 2 

Total  44 100 

 

Pela leitura do quadro 2.4, verificamos que 75% dos alunos inqueridos consideram a 

Educação Física uma disciplina muito importante, 23% considera importante e 2% considera 

pouco importante.    

  

Quadro 2.5 – Como sabes para o ano lectivo 2005/2006 foi feita uma descentralização das 

aulas de Educação Física. O que achas dessa iniciativa?  

O que achas da iniciativa? Nº % 

Muito boa 21 47 

Boa  13 30 

Razoável  8 18 

Ma iniciativa 2 5 

Total 44 100 

 

 

Sobre a iniciativa da descentralização, 47% alunos consideram que foi muito boa, 30% boa, 

18% razoável e 5% considera ma a iniciativa da descentralização das aulas de Educação 

Física. 
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Quadro 2.6 – Para te essa iniciativa teve benefício?  

Para ti essa iniciativa 

teve benefício 

Nº % 

Sim  39 89 

Não  5 11 

Total 44 100 

 

Através da análise deste quadro 2.6, verificamos que 89% afirmam que a descentralização foi 

benéfica e 11% afirmam que não. 

 

 

 

Quadro 2.6.1 se sim porquê? 

Se sim porquê? Nº  % 

Não tive de deslocar grande distancia para assistir as aulas se Educação Física  15 41 

Passei a gastar menos dinheiro no transporte para assistir as aulas de Educação 

Física 

7 18 

Mais tempo de estudo  16 38 

Outros  1 3 

Total 44 100 

 

 Dos inqueridos 41% afirmam que não tiveram de deslocar grande distância para assistir as 

aulas se Educação Física, 18% passaram a gastar menos dinheiro no transporte para assistir as 

aulas de Educação Física e 38% passaram a ter mais tempo de estudo. 

 

  

Quadro 2.7 – Essas medidas têm sido eficazes? 

Essa medida tem 

sido eficaz? 

Nº % 

Sim  38 86 

Não  6 14 

Total 44 100 

 

Neste quadro2.7, 86% dos alunos inquiridos considera eficaz a medida e 14% considera que 

não.  
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Quadro 2.8 – Como classificas as aulas de Educação Física com a descentralização das aulas? 

Como classificas as aulas de Educação Física Nº % 

Melhoraram  31 70 

Continuaram na mesma 10 23 

Pioraram 3 7 

Total 44 100 

 

Dos inqueridos 70% responderam que as aulas melhoraram com a descentralização das aulas 

de Educação Física, 23% considera que continuaram na mesma e 7 considera que pioraram.  

 

 

 

 

Quadro 2.9 – Gostas do antigo ou novo modelo? 

Gosta do antigo ou novo modelo? Nº % 

Antigo  8 18 

Novo  36 82 

Total 44 100 

 

Analisando o quadro 2.9, constatamos que 18% preferem o antigo modelo e 82% preferem o 

novo modelo de organização das aulas de Educação Física.    

 

 

Quadro 2.8.1 – Razões para a escolha do antigo modelo 

Razões Nº % 

Melhor administrado  1 3 

Facilitava convívio   6 55 

Tinha mais tempo para estudar  1 3 

Mais tempo para estar em casa 3 27 

Total 11 100 

 

Da análise do quadro 2.8.1, verificamos que 55% dos inquiridos apontam como as razões da 

escolha do antigo modelo por este facilitar o convívio, 3% por ser melhor administrado, 3% 

porquê tinha mais tempo para estudar e 27% considera que tinham mais tempo para estudar.  
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Quadro 2.8.2 – Razões para a escolha do novo modelo 

Razões Nº  

Melhor administrado 5 15 

Facilita convívio  6 18 

Tinha mais tempo para estudar 15 46 

Tinha mais tempo para estar em casa 7 21 

Total 33 100 

 

Da análise do quadro2.8.2, verificamos que 15% dos inquiridos apontam como as razões da 

escolha do novo modelo por este ser melhor administrado, 18% por este facilitar o convívio, 

46% porquê tem mais tempo para estudar e 21% porquê tem mais tempo para estar em casa.  

 

 

 

Quadro 2.9 – Deixe as suas sugestões a cerca da descentralização das aulas de Educação 

Física  

Sugestões  Nº % 

Mais materiais nas localidades 19 43 

Levar Educação Física a outras 

localidades  

15 34 

Melhoramento das placas 10 23 

Total 44 100 

Analisando este quadro constatamos que 43% dos nossos inqueridos apontam as sua 

sugestões no sentido de se disponibilizar mais matérias para as localidades, 34% sugere que é 

preciso levar Educação Física a outras localidades e 23% sugere o melhoramento das placas.  
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7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO INQUERITO FEITO A 

PROFESSORES 

7.1. Professores 

Quadro 2.10 – Sexo 

Sexo Nº % 

Masculino 4 100 

Feminino 0 0 

Total 4 100 

 

Constatamos que dos professores inquiridos 100% foram do sexo masculino. 

 

Quadro 2.11 – Faixa etária  

Faixa Etária  Nº % 

20 a 25 1 25 

25 a 30 2 50 

Maior que 30 1 25 

Total 4 100 

 

Constatamos no quadro 2.11, que 25% dos professores que fizeram parte do nosso estudo tem 

idade compreendida entre 20 e 25 anos, 50% entre 25 e 30 anos e 25% com idade superior aos 

30 anos. 

 

 

 Quadro 2.12 – Formação académica 

Formação académica Nº % 

Doutoramento 0 0 

Licenciado 0 0 

Bacharel 2 50 

Instituto Pedagógico 0 0 

12º Ano de escolaridade 2 50 

Outros 0 0 

Total 4 100 

 

Neste quadro 2.12, verificamos que desse grupo de professores 50% são Bacharéis e 50% 

possuem o 12º ano de escolaridade.   
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Quadro 2.13 – A descentralização das aulas de Educação Física foi? 

A descentralização das 

aulas de Educação Física 

foi? 

Nº % 

Muito boa 1 25 

Boa  2 50 

Razoável  1 25 

Ma iniciativa 0 0 

Total 4 100 

 

Verificamos no quadro 2.13, que dos professores abordados 25% é da opinião que a 

descentralização das aulas foi muito boa, 50% boa e 25% razoável. 

 

Quadro 2.14 – Na sua opinião os alunos beneficiaram com essa iniciativa? 

Na sua opinião os alunos beneficiaram com 

essa iniciativa? 

Nº % 

Sim  4 100 

Não  0 0 

Total 4 100 

 

Constatamos no quadro 2.14, que 100% dos professores inquiridos são da opinião que os 

alunos beneficiaram com a iniciativa da descentralização. 

  

 

Quadro 2.14.1 – Se sim porquê? 

Se sim porquê? Nº % 

Os alunos não tiveram de deslocar grande distância 

para assistir as aulas de Educação Física? 

2 50 

Passaram a gastar menos dinheiro? 2 50 

Total 4 100 

 

No quadro 2.14.1 constatamos que 50% considera que os alunos não tiveram de deslocar 

grande distância para assistir as aulas e 50% são da opinião que passaram a gastar menos 

dinheiro no transporte para as aulas de Educação Física.   
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Quadro 2.15 – Considera eficaz a descentralização das aulas de Educação Física na Escola 

secundaria de São Domingos? 

Considera eficaz a descentralização das aulas 

de Educação Física na Escola secundaria de 

São Domingos? 

Nº % 

Sim  2 50 

Não  2 50 

Total 4 100 

 

Da análise deste quadro 2.15, verificamos que 50% dos professores do nosso estudo são da 

opinião que a descentralização foi eficaz e 50% acha que não. 

 

 

 

 

Quadro 2.16 – Como classificas as aulas de Educação Física depois da descentralização? 

Como classificas as aulas de Educação Física depois da 

descentralização? 

Nº % 

Melhoraram  3 75 

Pioraram  0 0 

Continuaram na mesma  1 25 

Total 4 100 

 

Neste quadro 2.16, verificamos que 75% dos nossos abordados considera que depois da 

descentralização as aulas melhoraram e 25% considera que ficaram na mesma. 

 

 

Quadro 2.17 – Se tivesses de escolher, um modelo de organização para as aulas de Educação 

Física escolheria o antigo ou o novo modelo? 

Se tivesses de escolher, um modelo de organização para as aulas de 

Educação Física escolheria o antigo ou o novo modelo? 

Nº % 

Antigo   0 0 

Novo  4 100 

Total  4 100 

 

 

Verificamos que no quadro2.17, 100% dos nossos inquiridos escolheriam o novo modelo de 

organização das aulas de Educação Física. 
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Quadro 2.17.1 – Indica as razões da sua escolha (novo)? 

Razões  Nº % 

Melhor  3 75 

Facilitava  0 0 

Tinham mais tempo para estudar  1 25 

Os alunos estavam mais motivados 0 0 

Outros (Indique qual) _ 0 0 

Total 4 100 

 

Da análise do quadro 2.17.1 verificamos que 75% dos inquiridos justificaram as suas escolhas 

no novo modelo porquê considera melhor e 25% porquê os alunos tinham mais tempo para 

estudar.  

 

 

Quadro 2.18 – Este novo modelo, suscitou maior motivação aos alunos? 

Este novo modelo, suscitou maior motivação aos alunos? Nº % 

Sim 3 75 

Não 1 25 

Total  4 100 

 

Verificamos no quadro que 75% dos nossos inquiridos afirmam que o novo modelo suscitou 

maior motivação nos alunos e 25% afirma que não.    

 

Quadro 2.19 – Qual é o tipo de constrangimento que encontrou no terreno? 

 Tipo de constrangimento Nº % 

Falta de material 4 100 

Falta de condições das placas 0 0 

Dificuldade com transporte 0 0 

Outros (Indique qual) _ 0 0 

Total   100 

  

Analisando o quadro2.19, verificamos que 100% dos professores que fizeram parte do nosso 

estudo afirmam que a falta de material foi o maior constrangimento. 
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Quadro 2.20 – Acha que com a resolução desse problema esse sistema pode dar certo?   

Acha que com a resolução desse problema esse sistema pode 

melhorar? 

Nº  % 

Sim  4 100 

Não  0 0 

Total 4 100 

 

No quadro 2.20, verificamos que 100% dos nossos abordados são da opinião que o sistema 

poderá dar certo se fosse resolvido esse problema. 

 

Quadro 2.20.1 – Justifique a tua resposta? 

Justificação Nº % 

Maior tempo de prática 2 50 

Maior motivação dos professores  1 25 

Menos improvisos/imprevistos 1 25 

Total 4 100 

 

Verificamos no quadro 2.20.1 que 50% dos inquiridos consideram que poderá ter maior 

tempo de pratica, 25% considera que o professor sentiria mais motivado e 25% considera que 

haverá menos improvisos e menos imprevistos.   

 

 

Quadro 2.21 – A descentralização das aulas facilita o sistema ensino – aprendizagem?  

A descentralização das aulas facilita o sistema ensino – aprendizagem? Nº % 

Sim  4 100 

Não  0 0 

Total  4 100 

 

No quadro2.21, verificamos que 75% dos professores que fazem parte do nosso inquérito 

considera que a descentralização das aulas facilita o sistema ensino – aprendizagem e 25 

considera que não.  

 

Quadro 2.21.1 – Justifique a tua resposta? 

Justificação Nº % 

Mais tempo de prática 3 75 

Pouco tempo gasto no deslocamento, logo mais tempo para o estudo 1 25 

Total 4 100 

 

Constatamos no quadro 2.21.1, que 75% dos nossos inquiridos para justificaram as suas 

respostas afirmaram que passaram a dispor de mais tempo de estudo e 25% considera que 

passaram a ter mais tempo de estudo.   
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Quadro 2.22 – Deixe as suas sugestões acerca da descentralização das aulas de Educação 

Física? 

Sugestões Nº % 

Mais materiais  2 50 

Subsidio de deslocamento 1 25 

Melhoramento das placas 1 25 

 

No quadro 2.22, 50% dos professores sugere mais materiais, 25% sugere Subsidio de 

deslocamento e 25% sugere melhoramento das placas.
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8. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

8.1. Pais / encarregados de educação 

 

Quadro 2.23 – Sexo 

Sexo Nº % 

Masculino  8 53 

Feminino 7 47 

Total  15 100 

 

No quadro acima, verificamos que deste grupo de pais /encarregados de educação 53% são do 

sexo masculino e 47% são do sexo feminino. 

 

Quadro 2.24 – Faixa etária 

Faixa etária  Nº % 

Maior que 30 15 100 

Total 15 100 

 

 

Constatamos neste quadro2.24, que todos os inquiridos que fizeram parte do nosso estudo têm 

idade superior aos 30 anos. 

 

 

Quadro 2.25 – localidade 

Localidade Nº % 

Lem Pereira  3 20 

Rui Vaz   3 20 

Várzea da Igreja da 

Igreja 

3 20 

Milho Branco  3 20 

Ribeirão Chiqueiro  3 20 

Total 15 100 

 

A partir da análise do quadro2.25, verificamos que 20% dos nossos inquiridos residem em 

Lem Pereira, 20% em Rui Vaz, 20% em Várzea da Igreja da Igreja, 20% Milho Branco e 20% 

em ribeirão chiqueiro.    
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Quadro 2.26 – Para ti Educação Física é? 

Para ti Educação 

Física é? 

Nº % 

Muito importante 5 33 

 Importante 10 67 

Pouco importante 0 0 

Total  15 100 

 

Analisando o quadro2.26, podemos constatar que 33% dos inquiridos considera a Educação 

Física uma disciplina muito importante e 67% considera importante.  

 

 

Quadro 2.27 – A descentralização das aulas de Educação Física foi?  

A descentralização das aulas de Educação Física foi? Nº % 

Muito boa 15 100 

 Boa 0 0 

Razoável 0 0 

Ma iniciativa 0 0 

Total 15 100 

 

Constatamos no quadro2.27, que 100% dos pais/ encarregados de educação inquiridos 

consideram a descentralização das aulas de Educação Física muita boa. 

 

 Quadro 2.28 – Essa iniciativa teve benefício para o seu educando? 

Essa iniciativa teve benefício para o seu educando? Nº % 

Sim  15 100 

Não  0 0 

Total 15 100 

 

 Da análise do quadro 2.28, podemos verificar que todos os inquiridos consideram que a 

descentralização das aulas teve benefícios para os seus filhos.  
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Quadro 2.28.1 – Se sim porquê?  

Se sim porquê? Nº  % 

Os alunos não tiveram de deslocar grande distância 

para assistir as aulas se Educação Física  

10 75 

Passaram a gastar menos dinheiro no transporte para 

assistir as aulas de Educação Física  

0 0 

Passaram a ter mais tempo em casa  2 10 

Passaram a ter mais tempo de estudo 3 15 

Total 15 100 

 

 

Neste quadro 2.28.1, apuramos que dos inquiridos que fizeram parte do nosso estudo 75% é 

da opinião que o benefício dos filhos foi de não ter de deslocar grandes distâncias para assistir 

as aulas de Educação Física, 10% da opinião que passaram a ter mais tempo para estar em 

casa e 15% são da opinião de que passaram a ter mais tempo para estudar. 

 

 

Quadro 2.29 – Essas medidas tem sido eficazes?  

Essas medidas tem sido eficazes? Nº % 

Sim  15 100 

Não  0 0 

Total 15 100 

 

 

Constamos a partir deste quadro2.29, que 100% dos nossos inquiridos são da opinião que as 

medidas tomadas estão sendo eficazes. 

 

 

Quadro 2.30 – Se tivesse de escolher um modelo de organização das aulas de Educação Física 

para o seu educando qual desses modelos escolherias?  

Se tivesse de escolher um modelo de organização das aulas de Educação 

Física para o seu educando qual desses modelos escolherias? 

Nº % 

Antigo 0 0 

Novo 15 100 

Total 15 100 

 

 Com a análise deste quadro 2.30, verificamos que 100% dos pais %encarregados de educação 

optariam para o novo modelo de organização das aulas de edução física.  
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Quadro 2.30.1 – Indica as razões que te levaram para a escolha do novo modelo  

Razões  Nº % 

Melhor   1 7 

Facilitava   1 7 

Tinha mais tempo para estudar  11 72 

Os alunos estão mais motivados  1 7 

Outros 1 7 

Total 15 100 

     

Com a análise deste quadro 2.30.1 verificamos que 7% considera que as razões que levaram 

para escolha do novo modelo foi porquê considera – a melhor, 7% porquê facilita, 72% 

porquê os educando tem mais tempo para estudar, 7% porquê os educando se sentem mais 

motivados e 7% indicam que escolheram por outros motivos.  

 

 

Quadro 2.31 – Acha que o novo modelo facilita o sistema ensino / aprendizagem? 

Acha que o novo modelo facilita o sistema ensino / aprendizagem? Nº % 

Sim  15 100 

Não  0 0 

Total 15 100 

 

Deparamos neste quadro 2.31, que 100% dos inquiridos considera que o novo modelo facilita 

o sistema ensino/ aprendizagem. 

 

Quadro 2.32 – Como pai /encarregado de educação esse modelo merece a sua aprovação?  

Como pai /encarregado de educação esse modelo 

merece a sua aprovação? 

Nº % 

Sim  15 100 

Não  0 0 

Total 15 100 

 

Verificamos que 100% todos os nossos inquiridos aprovam o novo modelo de organização 

das aulas de Educação Física. 
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Quadro 2.33 – Deixe as suas sugestões acerca da descentralização das aulas de Educação 

Física 

Sugestões  Nº % 

Outras localidades 7 46 

Mais materiais  4 27 

Melhoramento de placas desportivos  4 27 

Total  15 100 

 

 

Verificamos no quadro 2.33, que 46% dos inqueridos sugerem que a descentralização das 

aulas devia chegar às outras localidades, 27% sugere que se devia arranjar mais matérias da as 

aulas e 27% sugere o melhoramento das placas desportivos. 
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 9.Conclusão do estudo 

 

9.1Alunos de Educação Física  

 

       Após o tratamento do questionário aplicado aos alunos de Educação Física da Escola 

Secundária de São Domingos, concluímos que em relação ao primeiro objectivo “Conhecer o 

sexo, idade ano de escolaridade e residência e local onde assiste às aulas de Educação Física”, 

50% são do sexo feminino e 50% são do sexo masculino, em relação a idade a maior 

percentagem centra-se na faixa etária dos maiores que 15 anos com 82% respectivamente, 

ficamos a saber que 18% frequentam o 12º ano de escolaridade, 18% no 11º ano, 23% no 10º 

ano, 18% no 9º ano e 23% no 8º ano de escolaridade, 23% destes alunos assistem as aulas em 

Lem Pereira, 16% em Rui Vaz, 23% em Várzea da Igreja da Igreja, 20% em Milho Branco e 

18% em Ribeirão Chiqueiro. 

 

       Quanto ao segundo objectivo “Saber o que pensam os alunos da disciplina de Educação 

Física”, concluímos que a maior percentagem dos alunos consideram a Educação Física uma 

disciplina muito importante com 75% respectivamente, 23% considera importante e 2% 

considera pouco importante. Pensamos que isso é devido ao facto da fraca importância 

atribuída pelos alunos, a sociedade e muitas vezes a direcção de algumas escolas a disciplina.   

 

       No que tange ao terceiro objectivo “Conhecer a opinião dos alunos acerca da iniciativa da 

descentralização das aulas de Educação Física no ano lectivo 2005/2006, saber se a iniciativa 

teve benefícios para os alunos, se sim porquê, saber se considera que essa medida tem sido 

eficaz” 47% considera muito boa, 30% boa, 18% considera razoável e 5% considera que foi 

ma iniciativa. Em ralação ao beneficio 89% dos nossos inquiridos alegam ter sido 

beneficiado, pois não precisaram mais de deslocar grandes distância para assistir as aulas de 

Educação Física ou passaram a gastar menos dinheiro no transporte ou ainda passaram a ter 

mais tempo de estudo e 3% considera que teve outros benefícios com a descentralização das 

aulas de Educação Física, 11% considera que não esta tendo qualquer benefício, 86% 

considera que as medidas estão sendo eficaz e 14% considera que não, pois, ainda desloca 

grande distancia a pé para assistir as aulas ou gastando na mesma dinheiro no transporte. 
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       Quanto ao quarto objectivo “ Saber como classifica as aulas de Educação Física após a 

descentralização das aulas”, 70% responderam que as aulas melhoraram com a 

descentralização das aulas de Educação Física justificando assim que as turmas ficara 

menores, 23% considera que continuaram na mesma e 7 considera que pioraram pelo facto de 

ter impossibilitado o convívio com outros alunos das outras localidades durante as aulas de 

Educação Física. 

 

       No que se refere ao quinto objectivo “Saber se os alunos gostam do novo ou antigo 

modelo de leccionação das aulas de Educação Física, e as razões das suas escolhas”, 18% 

prefere antigo modelo e 82% prefere o novo modelo. Quanto as justificações para a escolha 

do antigo modelo de leccionação das aulas de Educação Física 3% escolheram por ser melhor 

administrado as aulas, 55% por facilitar o convívio entre os alunos de outras localidades 

durante as aulas de Educação Física, 3% porquê tinham mais tempo para estudar e 27% 

porquê tinham mais tempo para estarem em casa. Quanto a justificação por terem escolhido o 

novo modelo, 15% afirma que é por este ser melhor administrado, 18% considera que este 

facilita o convívio, 46% justificaram que passaram a ter mais tempo para estudar e 21% 

considera que passaram a ter mais tempo para estar em casa. 

 

       Para o sexto objectivo “Recolher sugestões acerca da descentralização das aulas de 

Educação Física” 43% dos nossos inqueridos apontam as sua sugestões no sentido de se 

disponibilizar mais matérias para as localidades, 34% sugere que é preciso levar Educação 

Física a outras localidades e 23% sugere o melhoramento das placas.   

 

. 
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10. Pais / Encarregados de Educação 

 

       Relativamente ao primeiro objectivo” Conhecer o sexo, idade e residência dos pais/ 

encarregados de educação”, concluímos que 53% são do sexo masculino, 47% são do sexo 

feminino, a media de idade e superior aos 30 anos, em relação a residência 20% residem na 

localidade de Lem Pereira, 20% residem na localidade de Rui Vaz, 20% residem na 

localidade de Várzea da Igreja da Igreja, 20% residem na localidade de Milho Branco e 20% 

residem na localidade de Ribeirão Chiqueiro.  

 

       Quanto ao segundo objectivo “Saber o que eles pensam da disciplina de Educação 

Física”, 33% considera a Educação Física uma disciplina muito importante e 67% considera 

que importante.  

 

       Para o terceiro objectivo “ Saber o que acham da descentralização das aulas de Educação 

Física, se a iniciativa teve beneficio para o seu filho, se sim e se não porquê e saber se essa 

medida tem sido eficaz”, 100% dos pais /encarregados de educação são de acordo que a 

descentralização das aulas de Educação Física foi muito boa, 100% afirma que teve benefício 

para o filho, 75% justificaram que o benefício foi de os filhos não tiveram mais de deslocar 

grandes distancias par assistirem as aulas de Educação Física, 10% considera que passaram a 

ter mais tempo em casa, 15% considera que passaram a ter mais tempo para estudar e 100% 

alegam que as medidas tomadas tem sido eficazes. 

 

       No que tange ao quarto objectivo “Saber dos qual dos modelos de organização das aulas 

de Educação Física escolheria para o seu filho (novo ou antigo), e qual a razão dessa escolha”, 

100% afirmam que escolheria o novo, justificando as suas escolhas, 7% considera que é 

melhor, 7% porquê facilita o convívio entre os alunos durante as aulas de Educação Física, 

72% considera que os alunos tem mais tempo para estudar, 7% afirma que os alunos sentem 

mais motivados e 7% porquê as turma são menores.    

 

       No quinto objectivo “Saber se esse novo modelo facilita o sistema ensino – aprendizagem 

e se como pai e encarregado de educação o modelo merece a sua aprovação”, 100% considera 

que o modelo facilita sistema ensino – aprendizagem e 100% aprovam o novo modelo de 

organização das aulas de Educação Física     
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       Quanto ao sexto objectivo “Recolher sugestões acerca da descentralização das aulas de 

Educação Física”, Verificamos que 46% dos inqueridos sugerem que a descentralização das 

aulas devia chegar as outra localidades, 27% sugere que se devia arranjar mais matérias para 

às aulas e 27% sugere o melhoramento das placas desportivos. 
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 11.Professores Educação Física 

 

       Relativamente ao primeiro objectivo “Conhecer o sexo, idade, formação académica”, 

100% dos professores de Educação Física da amostra são do sexo masculino, todos com idade 

superior aos 20 anos e a maior percentagem centra a faixa etária dos 25 a 30 anos, 50% dos 

professores são Bacharéis e 25% possuem o 12º ano de escolaridade. 

 

       Quanto ao segundo objectivo “Conhecer a sua opinião acerca da descentralização das 

aulas de Educação Física, se os alunos beneficiaram com essa iniciativa, se sim porquê e se 

não porquê”, concluímos que 25% professores considera que a descentralização das aulas 

foram muito boas, 50% considera que foram boas e 25% considera que foram razoáveis. 

Todos os professores são de acordo que os alunos beneficiaram com essa iniciativa, 50% dos 

professores apontaram que beneficiaram porquê deixaram de deslocar grandes distâncias para 

assistirem as aulas e os outros restantes 50% apontaram que os alunos passaram a gastar 

menos dinheiro no transporte para irem assistir as aulas de Educação Física. 

 

       Em relação ao terceiro objectivo “Saber se considera eficaz a descentralização das aulas 

de Educação Física, se tivesse de escolher, um modelo de organização para as aulas de 

Educação Física se escolheria o novo ou antigo modelo e as razões da escolha do novo ou 

antigo modelo e se o novo modelo suscitou maior motivação aos alunos”, 50% são da opinião 

que a descentralização foi eficaz e 50% considera que não, 75% considera que as aulas 

melhoraram e 25% considera que continuaram na mesma, 100% dos professores escolheriam 

o novo modelo de organização das aulas para a Educação Física, como justificação das suas 

escolhas 75% afirma que o novo modelo é melhor e 25% escolheria o novo modelo porquê os 

alunos tem mais tempo para estudar, 75% considera que o novo modelo suscitou maior 

motivação aos alunos e 25 considera que não. 

 

       No que tange ao quarto objectivo “Saber qual foi o tipo de constrangimento que 

encontrou no terreno, se a resolução desses problemas esse sistema poderia dar certo e que 

justificasse a sua resposta”, todos os professores são da mesma opinião em afirmarem que o 

maior constrangimento foi a falta de material, contudo todos afirmam que se esses problemas 

fossem resolvidos o sistema poderá dar certo, 50% considera que haverá mais tempo de 

prática, 25% mais motivação aos professores e 25% considera que haverá menos improvisos e 

menos imprevistos.  
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       Fazendo referência ao quinto objectivo “Saber a sua opinião se a descentralização das 

aulas de Educação Física facilita o sistema ensino – aprendizagem e que justifica-se a sua 

resposta”, 100% considera que sim, justificando que consideram que os alunos estão mais 

motivados e mais sensíveis de prender e fazer coisas novas.  

 

       Quanto ao sexto objectivo “Recolher sugestão acerca da descentralização das aulas de 

Educação Física”, Constatamos que 50% dos nossos inqueridos deixam as suas sugestão no 

sentido de que as localidades precisam de mais matérias para as aulas de Educação Física, 

25% afirma que as localidades precisam de melhoramento das placas e 25% sugere o subsidio 

de deslocamento para os professores.  
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12. Professores de Educação Física/ Alunos e Pais/ encarregados de educação  

 

       Após a análise dos dados dos professores de Educação Física/ Alunos e pais/ 

encarregados de educação, fizemos um estudo comparativo das opiniões dos professores/ 

alunos e pais/ encarregados de educação, dos dados mais relevantes e iguais para os dois 

questionários. 

 

       Concluímos que para o primeiro objectivo quer para os alunos, professores quer para 

pais/ encarregados de educação a maior percentagem dos inqueridos são do sexo masculino. 

Em relação a residência dos pais/ encarregados de educação e ano de escolaridade dos alunos, 

a percentagem foi equilibrada visto que foi estipulada um critério na entrega dos questionários 

de igual número para todas as localidades onde são leccionadas aulas de Educação Física e 

ano de escolaridade. 

 

       Quanto ao segundo objectivo verificamos que houve uma grande diferença de opiniões 

entre alunos e pais/ encarregados de educação visto que 33% dos pais consideram que 

Educação Física é muito importante, 75% dos alunos considera que é muito importante, 

enquanto que 67% dos pais/ encarregados de educação considera que Educação Física é 

somente importante, 23% dos alunos é da mesma opinião. 

 

       Constatamos que todos os professores e pais/ encarregados de educação são da opinião de 

que os seus educando ou alunos, beneficiaram com a descentralização das aulas de Educação 

Física, tendência essa que também verificou nos alunos em que 89% afirmam terem sido 

beneficiado com a descentralização das aulas de Educação Física. As justificações apontam 

todos no mesmo sentido, onde a maior parte dos inquiridos são da opinião que os benefícios 

da descentralização das aulas de Educação Física foram de os alunos não terem de deslocar 

grandes distâncias para assistirem as aulas. 

 

       Questionados se as medidas tomadas tem sido eficazes, todos os pais/ encarregados de 

educação afirmam que sim, 86% dos alunos são da mesma opinião. No caso dos professores 

50% afirmam que sim e 50% afirmam que não. 

 

       Em relação á classificação das aulas de Educação Física após a descentralização, 75% dos 

professores e 70% dos alunos são da mesma opinião ao afirmarem que as aulas de Educação 
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Física melhoraram, 25% dos professores e 10% dos alunos concordam que continuaram na 

mesma e 7% dos alunos afirmam que as aulas pioraram após a descentralização.  

 

       No que se refere à escolha do novo ou antigo modelo de organização das aulas de 

Educação Física achamos interessante os dados dos professores e pais/ encarregados de 

educação em que ambos preferem o novo modelo de organização das aulas de Educação 

Física. A diferença de opiniões só se registou no seio dos alunos em que 82% prefere o novo 

modelo e 18% prefere o antigo modelo. Quanto as razões apontadas para a escolha do novo 

modelo, 72% dos pais/ encarregados de educação e 46% dos alunos preferem o novo modelo 

porquê consideram que passaram a ter mais tempo para estudar, 15% dos alunos, 75% dos 

professores e 7% dos pais/ encarregados de educação porquê consideram que é melhor, 7% 

dos alunos e 7% dos pais/ encarregados de educação facilita, 25% dos professores e 7% dos 

pais/ encarregados de educação porquê os alunos estão mais motivados, 21% dos alunos 

porquê tem mais tempo para estar em casa. No que se refere a escolha do antigo modelo, 

preferência essa que só se verificou no seio dos alunos, 3% porquê considera melhor, 55% 

porquê facilita o convívio, ponto esse que também concordamos porquê no antigo modelo 

todos alunos independentemente do local onde residem assistiam as aulas todos juntos e era 

de fácil convivência entre alunos de zonas deferentes, o que não acontece no novo modelo 

visto que durante as aulas de Educação Física só convivem com colegas da mesma zona, 3% 

porquê tem mais tempo para estudar e 27% tem mais tempo para estar em casa.  

 

       Quanto ás sugestões acerca da descentralização das aulas de Educação Física as sugestões 

mais relevantes apresentados pelos inquiridos foram no sentido de se arranjar mais materiais, 

mais segurança nas placas, levar as aulas de Educação Física a outras localidades e que as 

aulas deveriam continuar nesse modelo. 
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PARTE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV – DISCUSSÃO GERAL 

 

1. Conclusão Finais  

 

       De acordo com os dados da nossa amostra concluímos que todos os professores de 

Educação Física inqueridos são do sexo masculino. Desta forma, a amostra do nosso estudo 

permite generalizar não só a nível do concelho, mas sim da ilha, como também a nível 

nacional.  

       De uma forma geral, a descentralização das aulas de Educação Física, com base nos 

dados do nosso estudo, leva-nos a concluir que 100% dos pais/encarregados de educação 

concordaram com a descentralização das aulas de Educação Física porquê consideram que os 

filhos passaram a ter mais tempo para estudar ou passaram a ter mais tempo para estar em 

casa ou ainda passaram a deslocar menos distância para assistirem as aulas de Educação 

Física, como é obvio, menor despesa. Aliás, o carácter económico das aulas de Educação 

Física foi o mais comentado pelos pais. 

Sobre a opinião dos professores, embora apenas 50% dos professores consideraram 

que a descentralização das aulas foram muito boas, o curioso é que todos os professores são 

da mesma opinião ao considerarem que os alunos beneficiaram com a descentralização das 

aulas. 

 

       No que se refere a preferência na escolha dos dois modelos (antigo/ novo), professores e 

pais/ encarregados de educação, são unânimes nas suas opiniões ao concordarem que 

preferem o novo modelo de organização, por causa dos seus benefícios citados anteriormente. 

 Opinião que não se verificou nos alunos inqueridos, em que 82% preferem o novo modelo e 

18% preferem o antigo modelo, justificando essa preferência dizendo que esse modelo facilita 

o convívio não só entre alunos da mesma localidade mais principalmente entre alunos de 

localidades diferentes ou ainda preferem o antigo modelo porque muitos dos alunos vêem de 
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localidades distantes e gostariam de passar mais tempo na vila de São Domingos para 

desfrutarem do ambiente da vila. Neste particular, são os alunos mais distantes, 

principalmente os do sexo feminino é que opinaram a favor do modelo antigo. 

Quanto às sugestões a cerca da descentralização das aulas de Educação Física, os nossos 

inqueridos apontam às suas sugestões no sentido de que se deveria arranjar mais materiais 

para às aulas, melhoramento das placas desportivas.  

 

 Com o tratamento dos dados verificamos a preocupação dos pais / encarregados de educação 

inqueridos em querer que a descentralização das aulas de Educação Física chegue a outras 

localidades de modo que os seus educando desfrutem também dos benefícios da 

descentralização das aulas.         

          

Em relação aos professores questionaram sobre maior disponibilidades de Materiais para a 

prática de educação Física; 

  O melhoramento de placas no que tange a vedação que permite maior segurança tanto para 

os alunos como para os professores e para a própria conservação dos materiais; 

A utilização de uniforme adequado para a pratica da educação física, o que permitiria a 

equidade entre os alunos e maior controlo por parte de professores, pais e encarregados de 

educação e Direcção da Escola. 
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2. LIMITAÇÕES  

 

A realização deste trabalho teve as seguintes limitações que apresentamos de seguida: 

 

 A dificuldade na entrega e recepção dos questionários dos pais/ encarregados de 

educação, visto que as localidades do concelho são muitos dispersos e de difícil 

acesso,  

 A devolução e recepção tardia de alguns questionários o que implicou o atraso no 

tratamentos dos dados; 

 A não recepção de muitos questionários o que limitou a ampliação da nossa amostra; 

 Aplicação dos questionários no fim do ano lectivo o que contribuiu para o aumento 

dos constrangimentos acima referidos; 

 A amostra reduzida principalmente no caso dos professores de Educação Física o que 

condiciona a elaboração de conclusões mais representativas e generalizadas; 

 Escassez de Bibliografia      
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3. RECOMENDAÇÕES 

 

 

A – Face as limitações verificadas na execução deste trabalho, em forma de 

recomendação para futuros trabalhos, gostaríamos de sugerir:  

 

Evitar a aplicação dos questionários no fim do ano lectivo de modo a minimizar os 

constrangimentos; 

 

  2. Entregar os questionários em mãos, preenchimento e devolução dos mesmos no 

momento da recepção,   

 

B – Também gostaríamos de deixar algumas sugestões no que se refere as aulas de 

educação física: 

1 – É necessário uma assumpção clara por parte de quem de direito de que a Educação 

Física é uma disciplina do plano curricular. 

2 – Alargamento da descentralização das aulas Educação Física a outras localidades 

mais distantes como por exemplo Fontes, Banana, Baia, etc. onde ainda os alunos tem muitas 

dificuldades com o transporte para assistirem as aulas de Educação Física e não só. 

3 – Mais disponibilidades de Materiais para a pratica de educação Física, 

nomeadamente materiais de ginástica, atletismo, modalidades colectivas ....; 

   4 – Melhoramento de placas principalmente no que se refere a vedação que permite 

maior segurança tanto para os alunos como para os professores e para a própria conservação 

dos materiais. 

5 – É necessário a utilização de uniforme adequado para a pratica da educação física, o 

que permitiria a equidade entre os alunos e maior controle por parte de professores, pais e 

encarregados de educação e Direcção da Escola. 
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                       MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR 

                                  INSTITUTO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO  

                                DEPARTAMENTO DE CIÈNCIAS DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

O presente questionário enquadra-se no trabalho de investigação para a realização 
do trabalho de fim de curso com vista a obtenção do grau de Bacharelato em 
Educação Física. Tem por objectivo recolher informação dos alunos, acerca da 
descentralização das aulas de Educação Física na escola secundária de São 
Domingos. 
   

 

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE RESPONDER 

(por favor não escreva o seu nome) 

 

1 - SEXO: (Assinala com um x o teu sexo) 

 A – Masculino               
 B – Feminino  
 

2 – Faixa Etária? (Assinala com um x a sua faixa etária)  
                                  A – <15                                        
                                  B –> 15 
 

3-Ano de escolaridade___________________________________ 

(Indica a tua residência) 
 

4 – Residência _________________________________________________ 
 

5 – Onde assistas as aulas de Educação Física? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Lem Pereira 

B – Rui Vaz 

C – Várzea da Igreja 

D – Milho Branco 

E – Ribeirão Chiqueiro 
 

 6- Para ti Educação Física é. (Assinala com um x a sua resposta)  

 A – Muito Importante 

 B – Importante 

 C – Pouco Importante 

 

7 – Como sabes para o ano lectivo2005/2006, foi feita a descentralização das aulas 

de Educação Física. O que achas dessa iniciativa? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Muito boa 

B – Boa 

C – Razoável 

D–Ma iniciativa 
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8- Para ti essa iniciativa teve beneficio? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Sim                           

B – Não 

 

8.1- Se Sim porquê? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Não tive de deslocar grande distância para assistir as aulas se Educação Física  

B – Passei a gastar menos dinheiro no transporte para assistir as aulas de Educação 

Física 

C- Mais tempo de estudo 

C – Outros (indica qual) _____________________________ 

 

9- Essa medida tem sido eficaz? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Sim                          

B – Não 

               

10- Como classificas as aulas de Educação Física com a descentralização das aulas 

na escola Secundária de São Domingos? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Melhoraram  

B – Continuaram na mesma 

C – Pioraram  

 

11- Gostas do antigo modelo ou do novo modelo? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Antigo  

B – Novo 

 

12-Indica as razões que te levaram para a escolha do antigo modelo? (Assinala com um x a 

sua resposta) 
A – Melhor administrado  

B – Facilitava convívio   

C – Tinha mais tempo para estudar 

D-   Tinha mais tempo para estar em casa 

13- Indica as razões que te levaram para a escolha do novo modelo? (Assinala com um x a 

sua resposta) 
A – Melhor administrado 

B – Facilita convívio  

C – Tinha mais tempo para estudar 

D -  Tinha mais tempo para estar em casa 

14- Deixe a sua sugestões acerca da descentralização das aulas? 

______________________________________________________________ 

Obrigado pela tua colaboração 

Edmilson Frederico 
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                           ANEXO II 
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                         MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E  ENSINO SUPERIOR 

                                  INSTITUTO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO  

                                DEPARTAMENTO DE CIÈNCIAS DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

O presente questionário enquadra-se no trabalho de investigação para a 
realização do trabalho de fim de curso vista a obtenção do grau de bacharelato 

em Educação Física. Tem por objectivo recolher informação dos professores,  
acerca da descentralização das aulas de Educação Física na Escola secundaria 
de São Domingos   

Por favor não escreva o seu nome 

 

1 - SEXO: Masculino    

                Feminino 
 

2 – Faixa Etária: 20 a 25             
                                    25 a 30   
                                    <30 
 

3-formação académicas. 

  A – Doutoramento 
  B – Licenciado 

  C – Bacharelato 

  D-Instituto pedagógico 
   E – 12º Ano 

  F – Outros (indique qual) ________________________ 

 

4-A descentralização das aulas de Educação Física foram? (Assinala com um x a sua 

resposta) 

A – Muito boa 

B – Boa 

C – Razoável 

D – Ma iniciativa 

 

 

5- Na sua opinião os alunos beneficiaram com essa iniciativa? (Assinala com um x a sua 

resposta) 

A – Sim                           

B – Não 

 

7.1 Se sim, porquê? (Assinala com um x a sua resposta) 
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A – Os alunos não tiveram de deslocar grande distância para assistir as aulas de 

Educação Física  

 B – Passaram a gastar menos dinheiro 

 

7.2 – Se não, porquê? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Os alunos continuaram a deslocar grande distância para assistir as aulas de 

Educação Física   

 B – Continuaram a gastar dinheiro na mesma no transporte 

 

8- Considera eficaz a descentralização das aulas de Educação Física na Escola 

secundaria de São Domingos? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Sim         

B – Não  

                                   

9- Como classificas as aulas com a descentralização das aulas de Educação 

Física na Escola Secundária de São Domingos? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Boas  

B – Mas  

C – Razoável 

 

10- Se tivesses de escolher, um modelo de organização para as aulas de 

Educação Física escolherias o antigo o novo modelo? (Assinala com um x a sua resposta) 

A – Antigo  

B – Novo 

 

11-Indica as razões da sua escolha (antigo)? (Escolhe duas opções e assinala com um x) 

A – Melhor  

B – Facilitava  

C – Tinham mais tempo para estudar  

E – Os alunos estavam mais motivados 

F – Outros (Indique qual) _____________________________ 

 

12-Indica as razões da sua escolha (nova)? (Escolhe duas opções e assinala com um x) 

A – Melhor  

B – Facilitava  

C – Tinham mais tempo para estudar 

E – Os alunos estão mais motivados 

F – Outros (Indique qual) ________________________________ 

 

13-Este novo modelo, suscitou maior motivação por parte dos alunos? (Assinala com 

um x a sua resposta) 

A – Sim                                             

B – Não 



 

 

60 

 

14- Qual é o tipo de constrangimento que encontrou no terreno? (Escolhe duas opções e 

assinala com um x) 
 

A – Falta de material 

B – Falta de condições das placas 

C – Dificuldade com transporte 

E – Outros (Indique qual) _______________________________ 

 

14.1- Achas que com a resolução desses problemas esse sistema pode melhorar? 
(Assinala com um x a sua resposta) 

A – Sim 

B – Não 

 

15- Justifique a tua resposta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
16- A descentralização das aulas facilita o sistema ensino – aprendizagem? 

(Assinala com um x a sua resposta) 

Sim 

Não 

 

17- Justifique a tua resposta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

18- Deixe a sua sugestão acerca da descentralização das aulas de Educação 

Física? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Obrigado pela vossa colaboração 

Edmilson Frederico 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

                                  INSTITUTO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO  

                                DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

O presente questionário enquadra-se no trabalho de investigação para a realização 
do trabalho de fim de curso vista a obtenção do grau de bacharelato em Educação 
Física dos pais e encarregado de Educação, acerca da descentralização das aulas 
de Educação Física na Escola Secundária de São Domingos.  

Por favor não escreva o seu nome 

 

1 - SEXO: ( Indique o seu sexo) 

                
              Masculino    
                Feminino 
 
2 – Faixa Etária: A- < 30            B-  > 30 
               

3-RESIDÊNCIA_________________________ 

 

4- Para ti Educação Física é? (Assinala com um x a sua resposta) 

A- Muito Importante 

B- Importante 

C- pouco importante 

 

5-A descentralização das aulas de Educação Física foram? (Assinala com um x a sua resposta) 

A- Muito boa 

B- Boa 

C- Razoável 

D- Ma iniciativa 

E- Sem opinião 

 

6- Essa iniciativa teve benefício para o seu filho? (Assinala com um x a sua resposta) 

A- Sim                           

B- Não  

 

6.1 Sim, porquê? (Assinala com um x a sua resposta) 

A- Os alunos não tiveram de deslocar grande distância para assistir as aulas de 

Educação Física  

 B- Passaram a gastar menos dinheiro no transporte  

  D– Passaram a ter mais tempo em casa 

C-   Passaram a ter mais tempo para estudar 

 
 

6.2 – Se não, porquê? (Assinala com um x a sua resposta) 
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A- Os alunos continuaram a deslocar grande distância  

B- Continuaram a gastar dinheiro na mesma 

D – Passaram a ter mais tempo fora de casa 

C-   Passaram a ter menos  tempo para estudar 

 

7- Essas medidas tem sido eficazes? (Assinala com um x a sua resposta) 

A- Sim                                            

B- Não 

 

8 - Se tivesses de escolher, um modelo de organização das aulas de Educação 

Física para o seu filho optarias para o modelo antigo ou esse novo modelo? (Assinala 

com um x a sua resposta) 

A- Antigo  

B- Novo 

 

9 -Indica as razões da sua escolha (antigo)? (Assinala com um x a sua resposta) 

A- Melhor   

B- Facilitava  

C- Tinham mais tempo para estudar 

D- O tempo de pratica era maior  

E- Os alunos estavam mais motivados 

F- Outros ( Indique qual)___________________________________________ 

 

10 -Indica as razões da sua escolha (nova)? (Assinala com um x a sua resposta) 

A- Melhor  

B- Facilitava  

C- Tinham mais tempo para estudar 

D- O tempo de prática passou a ser maior  

E- Os alunos estão mais motivados 

F- Outros ( Indique qual)___________________________________________ 

 
11- Acha que esse novo modelo facilita o sistema ensino – aprendizagem? (Assinala 

com um x a sua resposta) 
A- Sim 

B- Não 

 
12. Como pai encarregado de educação esse modelo merece a sua aprovação?  

A- Sim                                         

B-  Não 

 
Obrigado, pela vossa  

Edmilson Frederico 
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Instituto Superior de Educação 

Curso de Bacharelato em Educação Física 

 

 

 

 

                            Ex.mo(a) Senhor (a) 

Directora da Escola Secundária de São Domingos  

 

 

Edmilson Carvalho Gonçalves Frederico, nascido a 24 de Março de 1982, filho de Avelino 

Gonçalves Frederico e de Maria da Conceição de Carvalho Sanches, natural de Nossa 

Senhora da Graça – Concelho da Praia, portador de Bilhete de Identidade 52533, emitido em 

08 de Julho de 2000 – praia, residente em Várzea da Igreja da Igreja – São Domingos e 

estudante do 3º Ano do Curso de Bacharelato em Educação Física, vem por este meio mui 

respeitosamente solicitar a vossa Excelência se digne mandar autorizá-lo a aplicar 

questionários aos professores de Educação Física e alunos deste Estabelecimento de Ensino 

que a vossa Excelência dirige, na âmbito da realização do trabalho de fin de curso, 

subordinado ao tema “ A descentralização das aulas de Educação Física na Escola 

Secundária de São Domingos” 

 

 

 

Pede deferimento; 

 

São Domingos, 15 de Julho de 2006  
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               Exemplo de algumas placas onde são leccionadas às aulas de Educação Física  

 

Placa Desportiva de Rui Vaz Placa Desportiva de Ribeirão Chiqueiro 

Polivalente da Vila de São Domingos 


