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Quantos alunos praticam desporto fora da escola e quais são as modalidades desportivas mais 

praticadas? 
 

Ao longo dos últimos anos o 
departamento de Educação Física tem 
procurado conhecer estes dados, tendo 
para isso recorrido ao questionamento 
dos alunos. No presente período letivo 
responderam ao questionário 813 
alunos e 56% afirmaram praticar 
regularmente alguma forma de 
atividade física desportiva fora da 
escola. O gráfico da esquerda 
apresenta os dados de todos os alunos e 
mostra que entre 2005/6 e 2010/11 se 
assistiu a uma manutenção no nível de 

prática desportiva em clubes. Contudo, em 2011/12 notou-se um aumento relevante da 
percentagem de alunos que afirmam praticar desporto fora da escola. 
 
Esse acréscimo parece estar associado a uma evolução positiva na participação feminina. 
Como se verifica nos gráficos seguintes, os rapazes têm mantido níveis de prática próximos 
dos 65%, enquanto as raparigas têm visto os níveis de prática aumentar gradualmente, 
situando-se no presente ano letivo nos 45%. 

  
 
Analisando os valores do presente ano letivo, verificamos diferenças claras no nível de 
participação desportiva dos alunos em função do seu ano de escolaridade.  

  
O nível de prática é claramente reduzido entre as raparigas que frequentam o 11.º ano e 
outros programas de ensino (Profij, Oportunidade), mas é muito elevado entre as que 
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frequentam o 8.º ano. Os rapazes que frequentam outros programas de ensino são os que 
menos praticam desporto fora da escola, mas os alunos do 11.º ano destacam-se pelo elevado 
nível de prática. 
 

O Futebol é a 
modalidade de eleição 
dos rapazes. Dos 287 
alunos que afirmam 
praticar desporto num 
clube, 165 indicam que 
praticam o desporto 
“rei” (58%).  
Quanto às raparigas, os 
gostos encontram-se 
mais divididos. Das 213 
alunas que praticam 
alguma forma de 
atividade física regular 
fora da escola, 34% 

indicam que praticam Dança (n=72), 21% relatam que praticam Basquetebol (n=45) e 19% 
referem que praticam Voleibol (n=40).  
 
O que sabemos sobre a evolução da prática ao longo dos anos? Os gráficos abaixo mostram a 
variação percentual do nível de prática dos alunos nas 7 modalidades mais praticadas em 
cada sexo. Nos rapazes nota-se a manutenção do Futebol enquanto modalidade principal, a 
estabilidade na prática do Andebol e um decréscimo acentuado na prática do Voleibol, em 
particular no presente ano letivo.  

  
Nas raparigas, depois de vários anos em que o Voleibol foi a modalidade principal, assistiu-se 
a um pequeno “boom” da Dança, que é agora a atividade desportiva mais praticada. 
 
O departamento de EF agradece a colaboração dos alunos da escola e conta com a sua 
participação noutras iniciativas desta natureza. Até lá, saudações desportivas. 
O departamento de EF 
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