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Prática desportiva federada dos alunos da ESMA 

Uma análise sucinta a 12 anos de recolha de informação 
Nos últimos 12 anos os alunos da 
nossa escola responderam a um 
questionário, aplicado nas aulas da 
disciplina de Educação Física, em 
que foram colocadas questões 
relativas à prática desportiva 
federada dos alunos.  
Assim, tem sido possível perceber o 
seu grau de envolvimento nesse tipo 
de atividade, que se caracteriza por 
uma certa estabilidade. 
Presentemente, 48% dos alunos que 

responderam ao questionário afirmam praticar desporto federado. 
Este tipo de prática é mais 
comum nos rapazes (57% no 
presente ano letivo) do que 
nas raparigas (39%), sendo 
esta uma tendência dos 12 
anos estudados. 
O Futebol é a modalidade 
mais praticada, apesar de ser 
um exclusivo dos rapazes. Nas 
raparigas a modalidade mas 
praticada é o Voleibol. 
 Entre os clubes desportivos 
que mais contribuem para a 
promoção da prática federada infanto-juvenil, o destaque deste ano vai para o Angústias Atlético 

Clube que, pela primeira vez em 12 
anos destronou o Fayal Sport Clube. 
Ao longo destes anos têm-se notado 
igualmente um contributo muito 
positivo do Castelo Branco Sport 
Clube, que centra a sua atividade no 
Voleibol e no Atletismo, do Futebol 
Club dos Flamengos, que na 
modalidade de Futebol tem também 
contribuído para a formação 
desportiva dos alunos da nossa escola, 
e do Sporting Club da Horta, que 

mantém uma atividade constante de promoção do Andebol. 
Consciente da ação dos Clubes na formação desportiva dos alunos da nossa escola, importa 
valorizar a intervenção de todos eles e continuar, na escola, a incentivar a prática de atividade 
desportiva regular.   
O departamento de EF agradece a colaboração dos alunos da escola na obtenção destes dados e 
continua a contar com a sua participação noutras iniciativas desta natureza. Até lá, saudações 
desportivas. 
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