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Propósito do Estudo

O objetivo deste estudo consistia em aferir os interesses e
os gostos pessoais dos alunos relativamente às áreas do
Desporto, da Música e das Artes.

Para a realização desta investigação,
procedeu-se à aplicação de um 
questionário aos alunos dos vários
Ciclos de ensino. 

 



Questões em Estudo

Qual é a atividade preferida da generalidade dos alunos
do Colégio?

Existem diferenças nas preferências dos alunos nos
diferentes ciclos de ensino?

Existe alguma relação entre o género, o ciclo de ensino e
a atividade preferida?

De acordo com a atividade preferida, os alunos preferem
participar ativamente ou assumem uma atitude de
espetador? 



Amostra do Estudo

130 ALUNOS

MASCULINO CICLO DE ENSINO / Nº DE ALUNOS FEMININO

15 1º CICLO / 35 ALUNOS 20

28 2º CICLO / 47 ALUNOS 19

24 3º CICLO / 48 ALUNOS 24



Resultados

Qual é a atividade preferida da generalidade dos
alunos do Colégio?

O Desporto é a atividade preferida da generalidade alunos do
Colégio. 

Existem diferenças nas preferências dos alunos nos
diferentes ciclos de ensino?

Esta preferência é mais evidente no 1º e 2º Ciclos. A partir do 3º
ciclo os alunos já têm outras atividades preferidas para além do
Desporto. A opção pela Música e por Outras Atividades (ex: novas
tecnologias) aparecem com valores semelhantes à opção pelo
Desporto.     



Resultados

Existe alguma relação entre o género, o ciclo de
ensino e a atividade preferida?

No 1º ciclo o Desporto destaca-se como a atividade preferida para
ambos os géneros.
 
No 2º ciclo o Desporto destaca-se como atividade preferida apenas
nos rapazes. As raparigas assumem igualmente outros interesses
para além do Desporto, tais como a Música e o Teatro/Cinema.

No 3º ciclo a preferência nos rapazes  está dividida entre o Desporto
e Outras (ex: novas tecnologias). Já nas raparigas, a opção recai na
Música, no Desporto e no Teatro/Cinema, respetivamente.



Resultados

De acordo com a atividade preferida, os alunos
preferem participar ativamente ou assumem uma
atitude de espetador?

A este nível ficou patente que cerca de 87% dos alunos
do Colégio assumem preferencialmente uma atitude ativa
e participativa nas atividades. 
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