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Título 

Transporte Ativo para a escola – estudo descritivo quanto ao género em crianças do 8º 

ano 

Resumo  

Considero que a Educação Física tem como compromisso com a escola a educação do 

corpo expressa no movimento, e eu tenho como compromisso com os meus alunos, a 

educação da mente expressa no corpo. Procuro a consolidação e elevação da disciplina na 

escola, promovendo a formação integral do aluno, criando um ambiente de cooperação, 

respeito, cidadania e autonomia dentro e fora do espaço de aula, de forma a que os seus 

interesses sejam atendidos e necessidades suprimidas.  

Uma das necessidades preeminentes é o combate ao sedentarismo da sociedade 

moderna que está a afetar as crianças e os adolescentes, sendo um dos diversos fatores que 

contribui para a sedentarização, a redução dos esforços físicos na deslocação para a escola. 

Cabe então a nós professores, investigadores, educadores e pais dar um passo no sentido de 

contrariar essa tendência e promover o transporte ativo para a escola, trilhando percursos que 

incluam a atividade física no quotidiano das crianças e jovens, preservando a saúde e 

aumentando a qualidade de vida.  

É um dos objetivos desta investigação caminhar nesse sentido; além de estudar os 

padrões de mobilidade de alunos do oitavo ano de duas escolas de Barcelos, ambiciona-se 

ainda estabelecer a relação entre as caraterísticas do transporte usado pelos alunos do género 

masculino e feminino.  

Foi aplicado um inquérito por questionário nas aulas de educação física a uma amostra 

de 228 alunos do 8º ano de escolaridade com idades entre os 12 e os 16 anos. O questionário 

utilizado designa-se “Transporte ativo e rotinas”. Trata-se de um estudo quantitativo com uma 

análise descritiva dos resultados e para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Aproximadamente um terço dos alunos inquiridos utiliza o transporte ativo para a 

deslocação casa-escola, não se registando grandes diferenças entre os géneros, sendo as 

raparigas as que se deslocam mais a pé. 

  

Palavras-chave: transporte ativo, escola, crianças, género. 
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Title 

Active Commuting to School – Descriptive study among different genders in children 

of 8th grade  

Abstract 

 I believe that Physical Education is committed to school providing the education of 

the body expressed in the movement, and I'm committed to my students, providing the 

education of the mind expressed in the body, creating an environment of cooperation, respect, 

citizenship and autonomy within and outside of class space so, that their interests are met and 

needs suppressed.  

 One of the preeminent needs is the combat against sedentary lifestyle of modern 

society that is affecting children and adolescents, being one of the several factors contributing 

to this harmful lifestyle, the reduce physical effort of traveling to school. It is then up to us 

teachers, researchers, educators and parents take a step to counter this trend and promote 

active commuting to school, treading paths that include physical activity in the daily lives of 

children and youth, preserving the health and increasing the life quality. 

 It is one of the goals of this research to move in this direction; besides studying the 

mobility patterns of the eighth year students of two schools of Barcelos, we also aim to 

establish the relationship between the characteristics of the transport used by students of 

different gender. 

 A survey questionnaire was applied in physical education classes to a sample of 228 

students of the 8th grade aged between 12 and 16 years. The questionnaire used is called 

"Active Transport and Routines". It is a quantitative study with a descriptive analysis of the 

results and for the statistical analysis we used the SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). 

 Approximately one third of the students use active transportation to home-school, 

there weren’t major differences between the genders, being girls who walked more. 

 

Key words: active commuting, school, children, gender  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Atividade Profissional realizado no âmbito do Mestrado 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário descreve o meu 

trabalho no que concerne a planificação e gestão do processo ensino-aprendizagem na 

disciplina de Educação Física no decorrer do ano letivo 2014/2015, assim como delineia 

a participação na comunidade escolar. Coresponsabilizei-me com a escola que deve ser 

um espaço de formação motora e social na promoção de Hábitos Saudáveis, divulgando 

e sensibilizando para os estilos de vida ativos. Creio que numa sociedade em que o 

sedentarismo é um problema de saúde pública, cabe a nós professores juntamente com a 

instituição escola encontrar a melhor solução e avaliar a sua sustentabilidade.  

É inequívoco que o Sedentarismo da sociedade moderna está a afetar as crianças e 

os adolescentes; reflexo disso é o aumento da obesidade em Portugal. As crianças e 

adolescentes não realizam atividade física em quantidades e intensidades suficientes. A 

deslocação casa-escola por transporte ativo é uma estratégia eficaz no combate ao 

sedentarismo e às doenças a ele inerentes como a diabetes, obesidade, hipertensão, etc.  

Neste âmbito surge este projeto, onde se pretendeu desenvolver uma investigação 

relativa ao Transporte Ativo para a Escola cujo objetivo geral foi estudar os padrões de 

mobilidade de alunos do oitavo ano de um agrupamento de escolas de Barcelos, no 

trajeto casa-escola. Ambicionou-se ainda estabelecer a relação entre as caraterísticas do 

transporte usado pelos alunos do género masculino e feminino. 

Visto que de acordo com Lopes, Monteiro, Barbosa e Magalhães (2001), a 

infância e a juventude são consideradas idades determinantes no ganho de hábitos 

duradoiros de atividade física até à idade adulta, espero que o resultado da investigação, 

contribua de alguma forma para educar a criança e adolescente no sentido de investir 

num corpo ativo e saudável, estabelecendo-se assim uma relação positiva entre 

atividade física, saúde, estilo de vida e qualidade de vida.  

Na primeira parte do relatório abordei o enquadramento pessoal e institucional 

seguindo-se o enquadramento pedagógico. Numa segunda parte expus a relevância do 

estudo onde realizei o enquadramento teórico. De seguida temos os objetivos e 

metodologia de investigação. Numa fase posterior apresentamos os resultados e 

realizamos a discussão dos mesmos. Seguem-se as conclusões, recomendações e 

propostas futuras de investigação. Por fim apresentamos a bibliografia consultada.    
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2. CAPÍTULO I - REFLEXÃO CRÍTICA DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

2.1. Enquadramento Pessoal e Institucional 

 

2.1.1. Enquadramento Pessoal 

 

 Iniciei o meu percurso universitário em 1998 na Universidade de Trás os Montes 

e Alto Douro onde ingressei na Licenciatura em Educação Física e Desporto (ensino 

de). No terceiro ano adotei a opção de natação, e no decorrer desse ano iniciei a minha 

aventura no mundo aquático nas piscinas municipais de Vila Real, nas quais trabalhei 

dois anos. Não continuei com esse projeto, pois realizei o meu estágio pedagógico em 

Vila Flor. No entanto continuei a trabalhar em natação tendo sido a minha monografia 

nesse âmbito e orientada pelo professor doutor António José Silva atual presidente da 

Federação Portuguesa de Natação e pela professora doutora Isabel Mourão Carvalhal. 

 Terminei então a licenciatura em 2003; no entanto a minha jornada académica 

não ficou por aí. No ano letivo 2005/2006 iniciei o Mestrado em Estudos da Criança - 

Educação Física e Lazer, no Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, 

tendo realizado a componente curricular do mesmo. No ano 2014 terminei uma 

especialização em Educação Especial – Domínio Cognitivo Motor no Instituto Superior 

de Ciências da Informação e da Administração de Aveiro, que me faculta o acesso ao 

concurso de professores no grupo de recrutamento 910 que corresponde à Educação 

Especial. 

 Sou professora contratada, com 8 anos de serviço, tendo passado por 13 

estabelecimentos de ensino. Nas várias escolas por onde passei, já lecionei a disciplina 

de Educação Física ao 1º, 2º. 3º Ciclos e Secundário, Formação Cívica e Dança. Fui 

também responsável por vários grupos de Desporto Escolar, entre os quais: Futsal 

Feminino e Masculino, Ténis de Mesa, Basquetebol, Natação e Andebol. Desempenhei 

ainda outras funções, como direção de turma, coordenação de Desporto Escolar e de 

Instalações.  

 No ano letivo 2014/2015 estive colocada numa escola em Ponte de Lima onde 

lecionei Educação Física a cursos profissionais do 10º, 11º e 12º anos.   

 Além da função docente a nível de escola, desde 2003 que trabalho para a secção 

de Natação do Sporting Clube de Braga, onde dou aulas de natação a crianças e adultos 

e hidroginástica.  
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2.1.2. Enquadramento Institucional 

 

2.1.2.1. Caraterização física e socioeconómica 

 

 O concelho de Ponte de Lima está localizado no distrito de Viana do Castelo, na 

região norte de Portugal, ocupando uma área de 321,2 Km
2
 (Projeto Educativo, 2015). 

Este concelho que prima pela harmonia com a natureza é constituído por 39 

freguesias, nas quais habitam 43 019 habitantes, o que corresponde a uma densidade 

populacional de 136 habitantes por km
2
 (Projeto Educativo, 2015). Faz fronteira com os 

concelhos de Ponte da Barca, Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Barcelos, Vila 

Verde, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura (Projeto Educativo, 2015). 

No que se refere à distribuição da população por setores de atividade, verifica-se 

um certo equilíbrio, no entanto o sector secundário apresenta um ligeiro destaque, sendo 

o principal empregador no concelho.  

A atividade industrial tem imenso potencial, mas é ainda diminuta; as indústrias 

existentes são, na sua maioria, de pequena dimensão. A principal indústria é a de 

extração de granitos, sendo parte deste para exportação. A construção civil é o ramo 

industrial que ocupa mais população ativa. O setor terciário concentra-se, na sua 

maioria, na sede do concelho e freguesias vizinhas, onde podemos encontrar os 

principais serviços da administração, ensino, saúde, financeiros e o comércio. O 

comércio a retalho concentra-se essencialmente na vila, sede de concelho, e no Freixo. 

(Projeto Educativo, 2015) 

Pautando-se por ótimos indicadores de Ambiente e Qualidade de vida, Ponte de 

Lima tem vindo a adotar uma estratégia de desenvolvimento que assenta na valorização 

dos seus recursos endógenos. O Turismo identifica-se como um desses recursos graças à 

beleza da paisagem e do património edificado do concelho.  

 

2.1.2.2. Caraterização da Escola 

 

 A escola onde lecionei está inserida num Agrupamento de Escolas em Ponte de 

Lima. O Agrupamento de Escolas é constituído por um Centro Educativo com jardim-

de-infância e 1.º ciclo do ensino básico; uma Escola Básica do 1.º ciclo com Jardins de 

Infância integrados; uma Escola Básica com 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e uma Escola 

Secundária com 3.º ciclo, secundário e profissional que é a escola sede do Agrupamento. 

http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=366
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=368
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=364
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=153
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=158
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=158
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=360
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=369
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=365
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A oferta educativa integra cursos de educação e formação para jovens (CEF) e, no 

ensino secundário, todos os cursos científico-humanísticos (Ciências e Tecnologias, 

Artes Visuais, Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades) e diversos cursos 

profissionais nas áreas de formação de Metalurgia e Metalomecânica, Energia e 

Eletricidade, Gestão e Administração, Comércio, Ação Social e Ambiente. No âmbito da 

formação de adultos, a Escola dispõe de uma oferta educativa constituída pelos cursos 

EFA de nível básico e secundário. 

 Verificavam-se algumas obras de requalificação e não possuímos na escola 

instalações desportivas. O espaço desportivo foi exterior à escola, sendo o mesmo 

camarário. Este é composto por um pavilhão desportivo com três campos disponíveis, 

uma sala de ginástica e ainda tínhamos acesso à piscina municipal. 

 

2.1.2.3. Pessoal docente e discente  

 

 No ano letivo 2014/2015 frequentaram este Agrupamento de Escolas 

aproximadamente 2100 alunos. Na educação pré-escolar 162 alunos; no 1º ciclo do 

ensino básico 252; no 2º ciclo 142; no 3º ciclo 370; no ensino secundário 688 alunos do 

ensino regular e 420 alunos do ensino profissional. 

O corpo docente do Agrupamento é constituído maioritariamente por docentes 

do quadro de escola, sendo o número de contratados residual e aplicável apenas a 

situações de substituição temporária ou para lecionar como técnicos especializados nos 

cursos qualificantes. No ano letivo transato foi constituído por 220 professores, sendo o 

grupo de Educação Física edificado por 11 professores. 

 

2.2. Enquadramento Pedagógico 

 

2.2.1. Científica e Pedagógica 

 

2.2.1.1. Diagnóstico das turmas 

 

No período a que o presente documento se refere, estive como professora 

contratada com um horário de 6 horas semanais. Lecionei a disciplina de Educação 

Física às turmas dos cursos profissionais de Técnico de Gestão do Ambiente do 10.º, 

11 
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11.º e 12.º anos. Foi um processo fácil e agradável, pois eram turmas com um bom 

comportamento e aproveitamento.  

A turma do 12.ºO era constituída por 15 alunos, a do 11.ºO por 25 e o 10.ºO 

por 15 alunos. De notar que no 11.ºO havia um aluno com Necessidades Educativas 

Especiais com um défice de comunicação, fala e linguagem e défice cognitivo, motor 

e sensorial. Apesar dos diversos níveis de aprendizagem das turmas, as aprendizagens 

foram eficazes.  

 

2.2.1.2. Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

“Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as estruturas 

coordenadoras de objetivos e matéria, são prescritas as linhas estratégicas para a 

organização do processo pedagógico.” (Bento, 2003) 

 Elaborei as planificações das turmas, tendo em atenção o programa nacional da 

disciplina, a planificação anual e o plano anual de atividades realizado pelo grupo de 

Educação Física assim como a rotação de espaços seguindo os desígnios emanados por 

Bento (2003) que intima: “No processo de planificação o professor estará sempre 

confrontado com: o programa de ensino, a população a lecionar tendo em conta as suas 

características sociais e culturais, a satisfação das expectativas dos alunos bem como os 

recursos disponíveis na escola e as orientações definidas no projecto curricular de 

Escola.”  

Procedi ainda a adaptações às mesmas tendo em consideração a realidade das 

turmas, recursos materiais e físicos, fundamentando-me nos pressupostos de Bento 

(2003), que refere que a duração de cada unidade depende de fatores como o volume e 

dificuldade das tarefas de ensino e aprendizagem, estado de desenvolvimento dos alunos 

entre outros. 

Planifiquei as aulas articulando objetivos e conteúdos, adequando sempre as 

estratégias de acordo com o nível etário dos alunos, maturidade, interesses e 

dificuldades de aprendizagem, para que a aquisição de competências, por parte dos 

mesmos, ocorresse de forma mais concreta e eficaz. No sentido de potenciar o 

desenvolvimento máximo das aprendizagens a todos os alunos, procurei diversificar os 

métodos e estratégias, recorrendo ao mais diverso material, de forma a que eles 

pudessem vivenciar novas experiências e utilizei sempre que pude as tecnologias da 
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informação e comunicação. Dediquei mais tempo e mais recursos aos alunos que 

apresentaram dificuldades. Assim, à medida que as exigências demonstradas pelos 

alunos assim o exigiam procedi a reestruturações das planificações; organização dos 

alunos preferencialmente em grupos heterogéneos, de forma a que, os mais aptos 

ajudassem os colegas com mais dificuldades, desenvolvendo-se assim o espírito de 

interajuda e a cooperação entre eles; no início de cada aula dei a informação referente 

aos conteúdos programados para a mesma, dando especial relevo aos pontos mais 

importantes, assim como uma pequena revisão dos conteúdos abordados na aula 

anterior; para a explicação dos exercícios e gestos técnicos utilizei a demonstração pelos 

alunos ou professor, com referência atempada às componentes críticas e maximizei o 

tempo de atividade motora.  

Apliquei uma comunicação simples e precisa, pois como refere Shigunov 

(1997), sem comunicação, seja qual for a modalidade, não pode haver ou falar-se de 

ensino. “Mediante a comunicação que se estabelece em todo o processo de ensino, o 

aluno adquire uma determinada informação. Esta informação, que é fornecida em 

função de um desenvolvimento ótimo de habilidades nos níveis cognitivo, afetivo e 

motor, tem que servir para ajudar o indivíduo a tomar as decisões corretas sobre seu 

movimento corporal e os mecanismos cognitivos corretos para a realização eficiente de 

uma tarefa.” 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), “após a realização de uma tarefa motora por 

parte de um aluno ou atleta, este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, 

receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação.” Ao longo 

do meu deslocamento pelo espaço de aula transmiti o máximo de feedback’s e no fim de 

cada aula realizei a revisão e extensão dos conteúdos aproveitando o feedback que como 

mencionam os autores anteriores, constitui uma mais-valia do professor no processo de 

interação pedagógico. 

 A Educação Física é uma disciplina bastante distinta na medida em que o 

alicerce de uma boa prestação é essencialmente o corpo, por isso tentei consciencializar 

os alunos da necessidade de se aplicarem desde o primeiro instante, deixando bem claro 

que também é necessário algum trabalho, para além do realizado nas aulas, para superar 

alguma dificuldade ou obter melhores resultados. Além de contribuir na planificação 

das várias atividades e projetos, divulguei-os e procurei sempre motivar os meus alunos 

a participar nos mesmos. 
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2.2.1.3. Relação pedagógica com os alunos 

 

 Enquanto professora, considero que o meu papel na motivação dos alunos passa 

não só pela forma como leciono e preparo as aulas, mas também pela relação que vou 

estabelecendo com os mesmos. Segundo Cunha (2010), “O valor atribuído aos docentes 

não deve ser tanto ao seu saber (embora também), mas sobretudo às relações 

interpessoais que estabelece e que são fonte de desenvolvimento…” Procurei 

estabelecer uma relação de, relativa, proximidade, de forma a pôr os alunos o mais à 

vontade possível, de modo a que, aquando do aparecimento de alguma dúvida ou 

dificuldade, estes sentissem facilidade em expô-la, e não receio ou vergonha em fazê-lo. 

Tratei sistematicamente cada aluno como uma individualidade, chamando-o pelo seu 

nome, respeitando a sua afetividade, os seus valores e as suas limitações e incuti a 

mesma conduta nos alunos seguindo assim o princípio de Escola Inclusiva e Humanista. 

 Promovi situações que permitiram aos alunos desenvolverem a sua autoestima, 

recorrendo ao reforço positivo, elogiando e valorizando, sempre que oportuno, as suas 

prestações e atitudes. Apliquei um espírito de tolerância e compreensão, associados a 

atitudes de firmeza e justiça. Apoiei os alunos acompanhando assim a sua evolução e o 

seu ritmo de aprendizagem e esforcei-me por integrar e valorizar as intervenções de 

todos. Tentei estabelecer conversas regulares com os educandos dentro e fora do espaço 

de aula, sobre estilos de vida saudáveis, hábitos de trabalho… e procurei detetar 

necessidades, interesses, aptidões e vocações de forma a ajudá-los nos seus 

desempenhos e a superar dificuldades. Acho que maior do que a nossa preocupação em 

cumprir programas, devemos ter conhecimento do estado emocional dos nossos alunos 

e da necessidade de o reforçar com o aumento da autoestima recorrendo por vezes ao 

estímulo de outras capacidades que não as matérias programáticas habituais e nas quais 

muitas vezes não são bem-sucedidos ou não gostam simplesmente. A vertente 

social/emocional é fulcral; precisamos de dialogar com o diretor de turma ou outros 

colegas no sentido de saber do ambiente familiar de alguns alunos, e se necessário em 

conjunto com a instituição, colmatar algumas possíveis falhas dos encarregados de 

educação. O professor não deve ser um mero espetador, deve estar atento e intervir 

sempre que necessário no sentido de proporcionar aos alunos bem-estar físico, mental e 

espiritual. 

Tentei seguir a visão dualista do perfil de “bom” professor perspetivada por 

Cunha 2010, “do professor preocupado com a eficácia, dominando a matéria, as 
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estratégias, as destrezas, sendo exigente, e do professor que contribui para um bom 

clima durante a aula, relação professor/aluno veiculada pela amizade, tolerância, 

comunicação, disciplina, imparcialidade, justiça, fazendo dos alunos especiais”. 

 

2.2.1.4. Avaliação das aprendizagens dos alunos 

 

De acordo com Ribeiro (1991) citado por Rosado e Silva (s.d.), “a principal 

função da avaliação é contribuir para o sucesso do processo educativo e verificar em 

que medida é que isso foi conseguido, com o grande objectivo de aperfeiçoar a 

actividade educativa, regulando e orientando o processo de ensino-aprendizagem. Para 

que a avaliação cumpra esta função torna-se necessário, nomeadamente, diversificar as 

suas práticas”. 

 Obviamente respeitei sempre os critérios de avaliação do grupo de Educação 

Física, e dei conhecimento aos alunos dos mesmos no início do ano letivo. Estes 

também foram facultados aos Diretores de Turma e à Diretora de Curso para que eles 

possibilitassem a sua consulta aos Encarregados de Educação se assim o desejassem. 

 Antes da introdução a uma nova unidade didática, realizei uma avaliação 

diagnóstica, com a utilização de uma ficha de registo referente à respetiva unidade 

didática, onde pudesse analisar o nível da turma e desta forma proceder a reajustes na 

planificação, se necessário. Segundo Rosado e Silva (s.d.), a avaliação diagnóstica pode 

assumir uma função preditiva, prognóstica; esta deve dar indicações que permitam 

prever a evolução e deverá determinar os objetivos formativos em função de uma 

predição do que é possível aprender. 

A avaliação formativa foi efetuada em todas as aulas numa ficha de registo que 

além da avaliação motora, incidiu no parâmetro do saber ser (que depende dos critérios 

de avaliação da disciplina), onde estavam contempladas a pontualidade, a assiduidade, o 

comportamento, o empenho e as faltas de material. Procurei manter sempre os alunos 

informados sobre as avaliações de forma a eles poderem refletir sobre o seu 

desempenho.   

Para Rosado e Silva (s.d.), a avaliação sumativa “ é a modalidade de avaliação 

que melhor possibilita uma decisão relativamente à progressão ou à retenção do aluno 

pois compara resultados globais, permitindo verificar a progressão de um aluno face a 

um conjunto lato de objectivos previamente definidos”. 
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Para a avaliação sumativa que foi prática e em alguns módulos também teórica, 

recorri a fichas de registo e a fichas de avaliação de conhecimentos respetivamente. Para 

a avaliação teórica facultei aos alunos um documento de apoio realizado por mim 

referente aos conteúdos abordados na aula; o mesmo foi enviado por email aos alunos. 

Uma estratégia que por vezes utilizo na avaliação sumativa, é proporcionar aos alunos 

as fichas de registo que utilizo, e desta forma coloco-os a avaliar os colegas e assim a 

refletir sobre os critérios de êxito dos gestos técnicos ou outros conteúdos abordados. 

Citando Rosado e Silva (s.d.), “a auto-avaliação e a hetero-avaliação são 

instrumentos poderosos de avaliação educacional, permitindo alcançar objetivos 

pedagógicos diversos”, daí realizar sempre ambas. Na autoavaliação analiso os valores 

propostos por eles e os meus, procedendo a uma análise dos resultados obtidos.  

Eu também faço a minha “autoavaliação” pois como menciona Cunha, 2010 “É 

necessário que o professor pratique, de quando em vez, uma análise retrospectiva sobre 

a sua atividade profissional, tirando conclusões acerca dos seus progressos, erros e 

fracassos”. Também Bento (2003), considera essencial essa reflexão: 

“Verdadeiramente, sem uma posterior reflexão não conseguiremos analisar o processo 

de ensino-aprendizagem ocorrido, sendo portanto fulcral que cada professor, durante a 

aula, no final de cada aula, e no final do dia de trabalho, em casa, faça uma reflexão 

crítica do seu próprio trabalho. É certo que sem a realização deste processo poderá 

colocar em causa a aprendizagem dos alunos e a sua docência.” 

Para Rosado e Silva (s.d.), é essencial a aposta na qualidade dos instrumentos de 

avaliação, quer no que se refere à sua validade e fidelidade quer na diversidade de 

instrumentos a utilizar. Efetivamente tento sempre avaliar os alunos de uma forma 

equitativa, e considero os instrumentos que utilizei justos, fidedignos e os mais fiáveis 

possíveis. Seguindo ainda as linhas de pensamento dos mesmos autores, utilizei 

instrumentos específicos, construídos em função dos objetivos e focados em indicadores 

pedagógicos concretos.  

 

2.2.2. Participação na escola e relação com a comunidade 

 

 Creio que cada vez mais o objetivo da escola deve ser o de ajudar os alunos a 

atingir os seus objetivos profissionais e pessoais, tendo o professor um papel 

fundamental neste sentido. Este deve proporcionar ao aluno mais do que o ensino, deve 

prover educação com o respetivo afeto e amor a ela inerentes. Ao longo do ano centrei- 
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-me nos alunos, ouvi-os, adaptei-me às suas necessidades, interesses e apetências… 

Propus-me a apelar à criatividade dos mesmos abrindo-lhes o horizonte para trilhar um 

caminho em busca de novas aprendizagens. Essa detenção de novos conhecimentos 

aportadas para suas casas, contribuiu para a boa imagem da escola e para a necessária 

confiança na instituição. Coresponsabilizei-me assim pela orientação educativa e 

curricular da escola e espero ter contribuído para o bom funcionamento da instituição a 

que pertenço.  

Correia (1996) considera que a planificação participativa aumenta a participação 

e motivação dos alunos nas atividades, proporcionando a valorização da Educação 

Física dentro da escola e possibilitando a expressão dos alunos, face ao caráter 

participativo da proposta. É assim evidente a importância da opinião dos alunos no 

desenvolvimento do projeto pedagógico da aula de Educação Física para que a adesão 

futura à atividade física seja maior e com mais consciência. 

 De notar que também acho essencial a participação e coresponsabilização dos 

Encarregados de Educação no percurso escolar dos seus educandos, e mantive contactos 

estreitos e frequentes com os mesmos. 

 Além de disponível para apoiar os alunos, apoiei os meus colegas de trabalho e 

baseei a minha relação na disponibilidade, diálogo, cooperação, partilha e espírito de 

entreajuda. Participei em todas as reuniões do conselho de turma e de grupo, e realizei 

todas as tarefas que me foram facultadas com idoneidade e profissionalismo. 

 No decorrer dessas reuniões espero ter contribuído para a promoção de uma 

escola Saudável e dinâmica que costuma ser o estandarte do grupo disciplinar ao qual 

pertenço. Nas mesmas divulguei o projeto que estava a desenvolver na Universidade do 

Minho relativo ao Transporte Ativo casa-escola e expliquei como pretendia efetivá-lo 

na escola. Pedi a colaboração de alguns colegas dos conselhos de turma e articulação 

com as respetivas disciplinas em algumas atividades, e a verdade é que foi uma parceria 

muito agradável e proveitosa. 

Creio que fui ao encontro das linhas orientadoras do Projeto Educativo e Plano 

Anual de Atividades do Agrupamento e perpetuei o bom cumprimento da minha função 

como docente e educadora, a par de uma boa relação com toda a comunidade escolar.  
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2.3. Análise pessoal e balanço sobre a atividade letiva e não letiva desenvolvida   

 

É um facto que os alunos têm ritmos de trabalho e de aprendizagem diferentes, 

mas de um modo geral as turmas acompanharam o ritmo das aulas e evidenciaram um 

bom desempenho. A média das turmas foi muito positiva; verificou-se uma notória 

evolução das turmas relativamente às avaliações diagnósticas. 

Considero que cumpri os meus deveres profissionais e realizei todas as tarefas 

que me foram atribuídas quer pelo grupo disciplinar quer pelos conselhos de turma. 

Os programas curriculares foram cumpridos, tendo as planificações sofrido 

alguns ajustes devido aos recursos físicos e temporais disponíveis, assim como às 

necessidades dos alunos. Procurei desenvolver e cumprir o meu trabalho/serviço 

seriamente e da melhor forma possível. Durante o ano letivo sempre fui pontual e as 

aulas previstas foram efetivadas em igual número. 

Participei e cooperei, quando solicitada, nas atividades do grupo e não deixei de 

colaborar com os colegas de trabalho, cumprindo sempre as tarefas que me foram 

delegadas, de uma forma íntegra e satisfatória.  

Colaborei ativamente na consecução de atividades e projetos doutras disciplinas: 

no programa de intervenção ambiental em Refoios de Lima com a turma do 11.ºO e 

12.ºO; fui ainda ao Cantinho das Aromáticas em Gaia e à fábrica Barbosa e Almeida 

com o 11.ºO; na disciplina de Projetos em Ambiente, em articulação com a minha 

disciplina, realizamos um percurso pedestre até à estação de tratamento de águas, a Etar 

do Lima; fui ainda com os alunos do 11.ºO a uma auditoria na Escola Superior Agrária 

de Refoios de Lima e fui a Corno de Bico em Paredes de Coura com a turma do 10.ºO. 

Com esta última turma referida, realizei um percurso pedestre da nossa escola até ao 

Agrupamento de Escolas de Arcozelo no âmbito do projeto Transporte Ativo na 

deslocação casa-escola e analisámos o percurso, iluminação, passeios, passadeiras, 

sinalização, etc. Foi ainda interessante a articulação de conhecimentos, pois estiveram a 

analisar o mapa (que obtivemos na câmara municipal de Ponte de Lima), as escalas, e a 

apreciar a fauna e flora presentes no percurso. 

Atingiram-se em todas as turmas as metas propostas. Tentei proporcionar aos 

alunos acima de tudo o gosto pela atividade física e proporcionar-lhes o máximo de 

vivências desportivas, traçando-lhes o caminho da educação para a saúde. Promovi 

ainda uma consciência ecológica e apelei ao uso racional de recursos ambientais, 

educação para o consumo responsável, para a saúde e vida em comunidade.  
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A avaliação de desempenho obtida este ano letivo, Muito Bom (classificação 

10), expressa o meu trabalho e esforço, pois apesar das poucas horas letivas, muitas 

foram as horas dedicadas à Instituição, colegas e alunos. São estes últimos que nos 

mobilizam para continuar a trabalhar apesar da desmotivação crescente da classe 

docente e em particular dos contratados.  

 

2.3.1. Dinamização de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação 

educativa 

 

No ano escolar transato desenvolvi um projeto de transporte ativo na deslocação 

casa-escola e foi muito bom contar com a participação dos alunos, pois foi um projeto 

abrangente, que demandou a cumplicidade entre diversos protagonistas; também 

contempla objetivos nas áreas da ecologia, cidadania, socialização e participação na 

vida comunitária.  

No módulo de Atividade Física/ Contextos e Saúde, desenvolvi o projeto com as 

turmas 10.º, 11.º e 12.º anos do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Ambiente. 

Realizamos um poster cuja dimensão de 120x90cm era apelativa e cativou a atenção de 

quem frequentava e circulava no polivalente; elaboramos um panfleto e um flyer que 

distribuímos pelas escolas do Agrupamento. Criaram ainda vídeos alusivos ao 

transporte ativo. Os alunos gostaram muito deste género de trabalho, devido à sua 

visibilidade, não se limitando a um “trabalho para a professora”; foi um trabalho para 

toda a escola que os deixou orgulhosos. 

Este projeto implicou também uma articulação com alguns dos membros do 

Conselho de Turma e mesmo de um colega de Mecânica com o qual uni esforços para a 

implementação de um bicicletário na escola sendo um primeiro passo no sentido de 

possibilitar as recomendações do atual ministro da Educação que quer que os alunos 

pedalem para a escola. 

 

2.4. Formação contínua e desenvolvimento profissional 

 

2.4.1. Formação Contínua 

 

Cunha, (2010) “Todo o docente que, ano após ano, continua a confiar quase 

exclusivamente naquilo que adquiriu durante o seu curso, está condenado, do ponto de 

vista profissional, a deixar-se ultrapassar cada vez mais.” 
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Apesar de tomar a iniciativa de desenvolver, de forma sistemática, processos de 

aquisição e atualização do conhecimento profissional, cada vez tenho mais dificuldade 

em aceder às formações pretendidas. Seja por falta de um número mínimo de formandos 

seja por motivos monetários. Para um professor contratado o acesso a formação 

financiada é cada vez mais restrito. 

No entanto, ao longo do meu percurso como docente realizei várias formações 

seja em Educação Física como noutras áreas que contribuíram para o meu 

desenvolvimento profissional. Vou referir as creditadas e outras mais marcantes: 

- 2015 “A Natação no Desporto Escolar, iniciação ao treino desportivo” – 25 horas 

formação acreditada (1 crédito) – classificação Muito Bom; agosto, Braga. 

- 2015 “Ensino do Corfebol na escola: como abordar a modalidade” – 25 horas 

formação acreditada (1 crédito) – classificação Excelente; junho, Braga. 

- 2015 “Congresso APTN, de componente específica da modalidade Natação” – 13 

horas (2,4 UC); abril, Anadia. 

- 2014 “Planificação anual do treino para escalão de cadetes em natação” (0,8 UC); 

setembro, Vila Praia de Âncora.  

- 2014 “Congresso APTN, de componente específica da modalidade Natação” (2,4 UC); 

abril, Maia. 

- 2013 “Inovação em Educação Física” – 15 horas formação acreditada (0,5 crédito) – 

classificação Excelente; julho, Vila Nova de Gaia.  

- 2012 “Aptidão Física em crianças e jovens” – 25 horas formação acreditada (1 crédito) 

– classificação Excelente; janeiro, Vila Nova de Famalicão.  

- 2011 “Educação para a sexualidade na escola” – 25 horas formação acreditada (1 

crédito) – classificação Excelente; julho, Braga.  

- 2009 “O Badminton na escola” – 25 horas formação acreditada (1 crédito) – 

classificação Excelente; março, Braga. 

Fui também adquirindo outras aptidões e competências: 

- 2012 Cédula de Treinadora de Desporto de Natação Pura – grau II; 

- 2004 Curso instrutor Fitness Aquático e Hidroterapia – 60 horas formação acreditada 

Cefad, Centro de Estudos e Formação de Atividades Desportivas – Porto; 

- 2003 2ºnível de treinadora de natação pura - Federação Portuguesa de Natação. 

A natação é a modalidade onde efetuo mais formação, contudo pretendo investir 

mais em outras áreas como a Educação Especial.  



26  

 

 Apesar de sem creditação este ano participei ainda no Seminário Internacional 

de Educação Física Lazer e Saúde, que constituiu mais uma experiência enriquecedora. 

 

2.4.2. Identificação das necessidades de formação para o desenvolvimento 

profissional  

 

Cunha, (2010) “A formação contínua e a especializada, bem canalizadas, 

poderão servir de meio terapêutico no combate da insatisfação profissional, no alívio da 

rotina, no desencadear de estímulos e no suscitar do entusiasmo.” 

Efetivamente há áreas que me apaixonam e nas quais não tenho qualquer 

formação. Uma delas é a dança e apesar de várias tentativas de inscrição em formações 

no âmbito das atividades rítmicas expressivas e danças sociais na escola, ainda não 

consegui realizar nenhuma.  

Creio que também se impõe uma atualização em Tecnologias de Informação e 

Comunicação pois é uma área em constante evolução e gosto de me sentir capaz de 

enfrentar novos desafios.  

 Gostaria ainda de realizar mais ações de formação sobre Educação para a Saúde, 

de forma a, em articulação com outras disciplinas, promover comportamentos 

saudáveis. Atualmente cabe à escola enfatizar a necessidade de promoção da saúde com 

vista a não só “dar anos de vida”, mas também a “dar vida aos anos”. 
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3. CAPÍTULO II - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

3.1. Enquadramento Teórico 

 

 3.1.1. Atividade Física e Saúde 

 

A atividade física tem que ser percecionada como a chave de ignição da saúde e 

o povo luso precisa de apanhar boleia nesse meio de transporte não poluente, ecológico 

e cuja manutenção seja realizada em cada caminhada ou pedalada que realizemos: o 

nosso corpo! 

Existem atualmente provas suficientes que demonstram que as pessoas que têm 

uma vida fisicamente ativa podem obter inúmeros benefícios para a saúde. Nas 

Orientações da União Europeia para a Atividade Física (2009) encontramos: redução do 

risco de doença cardiovascular; bom funcionamento cardiopulmonar; prevenção e/ou 

atraso no desenvolvimento de hipertensão arterial; controlo das funções metabólicas e 

baixa incidência da diabetes tipo 2; diminuição do risco de incidência de alguns tipos de 

cancro, nomeadamente dos cancros da mama, da próstata e do cólon; maior 

mineralização dos ossos em idades jovens, contribuindo para a prevenção da 

osteoporose e de fraturas em idades mais avançadas; manutenção e melhoria da força e 

da resistência musculares, o que resulta na melhoria da capacidade funcional para levar 

a cabo as atividades do dia-a-dia; manutenção das funções motoras, incluindo a força e 

o equilíbrio; melhoria da autoestima e auto imagem e aumento do entusiasmo e 

otimismo; diminuição do absentismo laboral (baixas por doença); maior consumo de 

gorduras, o que pode ajudar a controlar o peso e diminuir o risco de obesidade…  

A ligação da Atividade Física (AF) ao conceito de saúde e qualidade de vida é 

inevitável, no entanto, associada ao padrão alimentar e ao sedentarismo da sociedade 

moderna, surge uma patologia que é atualmente considerada como um problema de 

saúde pública, a obesidade. O número de obesos tem aumentado de uma forma 

alarmante, inclusive nas crianças onde, no processo de crescimento, o peso tem 

aumentado mais que a altura.  

Para termos uma noção do porquê do tão frequente termo “epidemia infantil”, 

Silva (2008) refere que nos Estados Unidos da América o número de crianças obesas 

aumentou 182% entre 1971 e 2008. 
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Também em Portugal é cada vez mais fácil encontrar o “bucha” da turma e 

começa a ser cada vez menos frequente encontrar o “estica”. De acordo com um estudo 

de Silva (2008) em crianças de 6 anos a 10 anos de idade, a prevalência da obesidade foi 

de 4,4% nos meninos e 6,5% nas meninas. Também neste grupo, a incidência do 

excesso de peso foi de 14,1% entre os meninos e 18,0% entre as meninas. A média da 

prevalência da obesidade nas crianças portuguesas foi de 5,5% e o excesso de peso foi 

de 21,9%. A prevalência da obesidade e do excesso de peso é menor entre os meninos, 

quando comparada com meninas portuguesas com idades entre 6 anos e 10 anos.  

Temos consciência que esta doença não se trata só de um problema estético, 

mas, se continuarmos a este ritmo, as consequências podem ser catastróficas para os 

sistemas de saúde. O governo Português tem que assumir um papel ativo quer na 

prevenção como na promoção de saúde. No Livro Verde da Atividade Física (2011) 

citando o então Presidente do Instituto do Desporto de Portugal, Luís Bettencourt 

Sardinha, “No âmbito das responsabilidades do Estado, foi assumido como uma das 

prioridades do actual Governo para a área do desporto a promoção e generalização da 

actividade física enquanto instrumento essencial de combate a um dos factores de risco 

mais prevalente em todo o mundo – o sedentarismo, através da adopção de medidas que 

se constituam como um contributo activo para a integração da actividade física no 

quotidiano dos portugueses.”, acreditamos poder dizer que já caminhamos para a 

monitorização e avaliação da saúde das populações com vista à identificação dos 

problemas mais prementes de saúde. 

 

3.1.2. A Atividade Física nas crianças e adolescentes em Portugal 

 

Segundo Tudor et al. (2001) a avaliação e promoção da AF nas crianças é 

importante para combater a epidemia da obesidade na infância e para estabelecer os 

hábitos de AF que poderão ser mantidos na adolescência e na idade adulta. A promoção 

da AF na infância e juventude baseia-se, em parte, no pressuposto de que os hábitos da 

AF se desenvolvem durante estes períodos e se mantêm até à idade adulta (Lopes et al., 

2001).  

No seguimento das palavras de Sardinha, surge o Livro Verde da Atividade 

Física (2011), onde se verifica a monitorização dos níveis de AF da população. O 

documento inclui o trabalho desenvolvido no âmbito do Observatório Nacional da 

Atividade Física, nomeadamente o enquadramento, a metodologia e a descrição dos 
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resultados da avaliação da AF de crianças e adolescentes (10-17 anos), adultos (18-64 

anos) e pessoas idosas (≥ 65 anos), utilizando dados objetivos obtidos por acelerometria 

numa amostra representativa da população portuguesa (5231 participantes em Portugal 

Continental) entre 2006 e 2009. 

De acordo com as recomendações para a prática de AF, nomeadamente a 

acumulação de 60 minutos por dia para os jovens e de 30 minutos por dia para pessoas 

adultas e idosas de AF de intensidade pelo menos moderada, os resultados evidenciaram 

que os rapazes de 10-11 anos de todas as regiões de Portugal Continental apresentam 

valores médios indicativos de serem suficientemente ativos. Após esta idade, somente 

os rapazes de 12-13 anos da região Norte revelam uma prática suficiente de atividade 

física; as raparigas ficam aquém da prática de 60 minutos por dia de atividade física de 

intensidade moderada e vigorosa. 

Os resultados do estudo referido revelam: uma diminuição da AF do género 

masculino entre os 10 e os 29 anos, seguida de uma manutenção da prática até por volta 

dos 50 anos com nova redução após esta idade; uma diminuição da AF do género 

feminino entre os 10 e os 17 anos com um aumento da prática até aos 50 anos, onde, tal 

como nos homens, se volta a evidenciar uma diminuição, todavia com maior 

acentuação.  

Num estudo de Santos et al. (2003), numa amostra de 157 crianças com idades 

entre os 8 e os 15 anos, os resultados evidenciaram que os rapazes são mais ativos que 

as raparigas e que praticam significativamente mais tempo AF moderada e vigorosa 

(AFMV), que as raparigas. Também Mota et al. (2003), num estudo com 84 crianças 

com idades entre os 8 e 15 anos, verifica-se que os meninos se envolvem em mais 

AFMV do que as meninas. Estas tendem a ser mais ativas durante os períodos escolares, 

enquanto os meninos são mais ativos depois da escola.  

Telama e Yang (2000), num estudo longitudinal realizado na Finlândia, 

constataram um notório decréscimo na AF depois dos 12 anos, nomeadamente na 

frequência da mesma e na participação desportiva. Contudo de referir que a intensidade 

da AF aumentou com a idade. Verificaram ainda que nos grupos mais jovens, os 

rapazes eram mais ativos que as raparigas, mas o declínio da AF era mais abrupto no 

género masculino. 

Há uma necessidade de novas abordagens para a saúde e promoção de AF, para 

incentivar a adesão e manutenção de níveis mais elevados de AF após os 10-12 anos 

onde se verifica um maior decréscimo.  
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3.1.3. Transporte Ativo Casa-Escola  

 

Uma forma de incutir uma AF regular e moderada nas crianças e jovens é com a 

deslocação ativa para a escola através da caminhada ou da bicicleta (Tudor et al., 2001); 

de notar ainda que caminhar e pedalar como forma de transporte representa uma fonte 

importante, barata e acessível de atividade física entre uma juventude 

socioeconomicamente desfavorecida. (Carver et al. 2014). De acordo com Timperio et 

al. (2006) os deslocamentos ativos para a escola podem contribuir para que sejam 

cumpridas as recomendações de AF diária.  

Por transporte ativo (TA) entendemos todos os meios de transporte que 

permitem a nossa mobilidade apenas pela força do nosso corpo.  

As crianças que caminham para a escola são significativamente mais ativas 

fisicamente do que as que viajam de carro (Cooper et al. 2005, Alexander et al. 2005). 

Cooper et al. (2006) mencionam que as crianças e adolescentes que pedalavam 

para a escola eram significativamente mais aptas do que aquelas que andavam ou 

viajavam em transportes motorizados. Andar de bicicleta para a escola pode contribuir 

para uma maior aptidão cardiovascular em jovens (Cooper et al., 2006, 2008). Anderson 

et al. (2009) acrescentam que as crianças que iam de bicicleta para a escola tinham 

maior capacidade aeróbia, resistência muscular e flexibilidade do que as crianças que 

andaram ou foram conduzidas para a escola. Davison et al., (2008) reiteram que 

crianças que caminham ou vão de bicicleta para a escola têm níveis diários de AF mais 

elevados e melhor aptidão cardiovascular do que as crianças que não se deslocam 

ativamente para a escola.  

Além dos resultados físicos, viajar com modos ativos para a escola oferece 

oportunidades importantes para as crianças desenvolverem confiança, sentido de 

orientação e consciencialização ambiental, avaliação de riscos, capacidade de tomada de 

decisão e aquisição de hábitos de viagens ativas para o resto da vida. (Rissotto e 

Tonucci, 2002).  

O TA para a escola alivia o congestionamento automóvel e a poluição 

atmosférica e sonora relacionada com o tráfego (Cavill e Davis, 2007). 

 

3.1.4. Transporte ativo casa-escola em Portugal e no mundo 

 

De seguida nomeamos alguns estudos realizados em Portugal relativos ao TA.  
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Numa amostra de 33 crianças de Braga com idades entre os 10 e os 12 anos, 

Pereira et al. (2013) efetuaram um estudo onde 21,2% das crianças se deslocou a pé e 

60,6% usou o carro. De notar que a maioria das crianças possui bicicleta (81,8%) e 

gostariam de realizar a deslocação casa-escola de bicicleta (66,7%) com uma maior 

manifestação desse interesse por parte dos rapazes (77,8%).  

Matos et al. (2013), numa amostra de 66 crianças do 7º ano de escolaridade de 

uma escola pública de Braga, verificou que 33,3% dos rapazes e 27,8% das raparigas 

relataram fazer TA casa-escola. 

Num estudo realizado por Moreno et al. (2011), cuja amostra era constituída por 

95 crianças do 1.º e 2.º ciclos da cidade de Matosinhos com idades entre os 8 e os 13 

anos, constata-se que a maior parte da sua amostra percorre o trajeto casa-escola de 

automóvel (61,1%), sendo que 33,7% o fazem a pé, 3,2% em transporte escolar e 2,1% 

em transporte público. Apuraram ainda que a maioria das crianças gostaria de utilizar, 

como forma de transporte na deslocação casa-escola, a bicicleta (54,7%); seguidamente 

a deslocação a pé (22,3%), sendo o automóvel indicado apenas por 7,4% das crianças. 

Numa outra investigação, Lopes et al. (2011), com uma amostra de 150 crianças 

com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos dos concelhos de Oeiras e da 

Amadora, constataram que 44,7% das crianças se deslocou a pé e 50,0% usou o carro. 

Apesar da maioria das crianças se deslocar de carro ou a pé para a escola, o meio de 

transporte que gostariam de utilizar preferencialmente é a bicicleta (36,0%), seguido do 

carro (27,3%) e depois a pé (24,7%). 

Também Mota et al. (2007), cuja amostra era constituída por 705 raparigas com 

uma média de idades de 14,7 anos de escolas do distrito de Aveiro, constatam que 

52,6% da amostra utilize o TA na deslocação casa-escola (a pé 27,3% e de bicicleta 

25,3%), enquanto 47,4% o transporte passivo (de carro 24,2% e de autocarro 23,2%). 

No referente a estudos internacionais, Carver et al. (2014), num estudo realizado 

na Austrália com 271 crianças com idade média de 12,1 anos, verificaram que a viagem 

de carro foi mais prevalente com 43% para a escola e com 33% da escola para casa; 

enquanto 25% caminhavam para a escola e 31% caminhavam para casa, apenas 6% iam 

de bicicleta. A maioria das viagens caminhada/ciclismo foram feitas de forma 

independente.  

Na Suíça, Bringolf-Isler et al. (2008), numa população do estudo constituída por 

528 meninas e 503 meninos, verificaram que 77,8% indicaram usar geralmente modos 

ativos de transporte para a escola. Grize et al. (2010), também na Suíça, entre 1994 e 
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2005, recolheram informações sobre o comportamento da mobilidade de 4244 crianças 

dos 6 aos 14 anos e corroborou o estudo anterior, pois mais de 70% das crianças suíças 

andou ou pedalou para a escola. 

Na Suécia, Johansson et al. (2011) reportaram que das 4144 crianças de 11 a 15 

anos, 62,9% (37,8% a pé e 25,6% de bicicleta) realizava o TA. Aferiram que o TA 

diminui com a idade e é substituído por transportes públicos. A viagem a pé ou de 

bicicleta são opções que variam dependendo de onde as crianças vivem. 

Panter et al. (2010), num estudo com 2012 crianças com 9 e 10 anos em 

Inglaterra, verificaram que 40% das crianças relataram ir geralmente a pé para a escola, 

9% de bicicleta e os restantes utilizavam transportes motorizados. 

Em Espanha, Chillón et al. (2009), numa amostra de 2183 adolescentes com 

idades entre 13 e 18 anos, verificaram que a maioria dos adolescentes relataram que 

andavam para a escola (64,3%) e uma minoria alegou ir de bicicleta para a escola 

(0,5%). Em termos de meios não ativos de transporte para a escola, 17,3% dos 

adolescentes viajou de transporte público, 14,7% viajou de carro e 3,1% viajou de moto. 

Anderson et al. (2009), na Dinamarca, cuja amostra era constituída por 545 

rapazes e 704 raparigas, dos 15 aos 19 anos de idade, concluem que mais de 60% usava 

a bicicleta como meio de transporte dominante para ir à escola.  

Nos Estados Unidos, num questionário aplicado a 298 pais de crianças do quarto 

ano, 92,4% dos estudantes escolheu modos passivos de transporte para a escola e 7,6 % 

caminhavam ou pedalavam para a escola (Lu et al. 2014). 

No que concerne o género e o TA, Wen et al. (2008) referem não haver 

diferenças significativas entre géneros no TA casa-escola e resultados semelhantes 

também foram relatados por Timperio et al. (2006) e Johansson et al., (2011), que 

acrescentam que os rapazes utilizam mais a bicicleta do que as raparigas no trajeto casa-

escola. 

No entanto, outro padrão de TA foi revelado por Panter et al. (2010), em 

Inglaterra, onde as meninas relataram caminhar mais para a escola (44,1% e 34,9% do 

género masculino). Também em Espanha, Chillón et al. (2009) mostraram que os níveis 

de TA casa-escola foram maiores entre as raparigas espanholas em comparação com os 

seus pares masculinos. Anderson et al. (2009), na Dinamarca, verificaram diferenças 

estatísticas entre os géneros nas distribuições de modo de transporte para escola, que foi 

em grande parte impulsionada por os rapazes serem mais propensos a usar modos de 

transporte passivos e as raparigas ativos. 
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Leslie et al. (2010), na Austrália, mostraram que, enquanto mais meninas 

(44,3%) do que meninos (37,4%) caminhavam para a escola, menores proporções 

andavam de bicicleta (8,3% vs 22,4%) e, portanto, menos eram viajantes ativos em 

geral. Este último resultado sugere que as diferenças de género no TA podem depender 

dos meios de transporte.  

Em Portugal, outros estudos contrariam os nossos resultados, nomeadamente o 

de Pereira et al. (2013) e Matos et al. (2013) onde se comprova que os rapazes se 

deslocam para a escola mais a pé do que as raparigas. 

 

3.1.5. Mobilidade Independente e os fatores individuais e familiares 

 

As atividades, tais como transporte ativo e brincar ao ar livre, promovem a 

independência, exploração da natureza e do ambiente construído, o desenvolvimento de 

habilidades sociais e o jogo imaginativo (Carver et al., 2008). No entanto, como refere 

Hillman (1990), a vida das crianças parece-se com a dos prisioneiros: têm um teto, 

refeições à hora certa, algum entretenimento, supervisão constante e não podem sair à 

rua. 

Num estudo de Lopes et al. (2011) constata-se, nas crianças, uma diminuição da 

mobilidade e falta de autonomia na relação interativa que estabelecem com o meio; de 

notar ainda a alteração que se verificou na forma de deslocação para a escola no espaço 

de uma geração, sendo que 87,8% dos pais referiu que se deslocava a pé para a escola 

quando tinha aproximadamente a mesma idade dos filhos, mas só 44,7% dos seus filhos 

vão a pé para a escola atualmente.  

Segundo Almeida (2005); Carver et al. (2008); Lopes et al. (2011); Pereira et al. 

(2013) e Lopes et al. (2014) a principal causa para as restrições dos pais e consequente 

diminuição da AF e TA é a falta de segurança rodoviária crescente devido ao aumento 

do tráfego automóvel. Como segundo motivo surge a falta de segurança nas ruas, a 

preocupação com estranhos, o perigo de molestações e os assaltos. 

Panter et al. (2008) forneceram um quadro sobre o processo de tomada de 

decisão em torno de opções de viagem para a escola nas crianças e adolescentes, e entre 

os principais reguladores está a idade e o género.  

Segundo Moreno et al. (2011) constata-se uma maior concessão parental às 

crianças mais velhas. Cordovil et al. (2014), num estudo com 1099 crianças com idades 

entre os 8 e os 15 anos e os seus pais, verificaram que as crianças do ensino secundário 
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tinham mais autorizações e tinham uma mobilidade independente maior do que as do 

básico. Nas crianças do 1º ciclo, 21% realizavam o transporte ativo independentemente, 

e no secundário 45%. Também Carver et al. (2010), num estudo relativo às restrições 

parentais da AF e TA devido à perceção de riscos, constataram que as crianças são 

submetidas a níveis mais elevados de comportamento restringido do que os 

adolescentes. Giles-Corti et al. (2009) reforçam estes estudos que indiciam que o TA 

independente aumenta com a idade.  

No que concerne o género, Cordovil et al. (2014) referem que este não está 

associado às autorizações para a mobilidade independente, mas os rapazes têm maiores 

níveis de mobilidade independente. Também Carver et al. (2013) não verificaram 

diferenças entre géneros relativamente a mobilidade independente em crianças da escola 

primária em Inglaterra e Austrália.  

Encontramos estudos com outras perspetivas; segundo Carver et al. (2012) os 

rapazes tinham mais liberdade de mobilidade que as raparigas. Arez (1999) verifica uma 

clara superioridade de autonomia de mobilidade por parte de crianças do género 

masculino, com particular relevo para a atividade de andar de bicicleta. 

Neste sentido é de referir um estudo de Pereira et al. (2013), onde verificaram 

que a maioria dos alunos tem condições para realizar o transporte ativo para a escola de 

bicicleta, no entanto, a maioria dos encarregados de educação não autoriza esse meio de 

deslocação. De evidenciar a superioridade da percentagem relativa à não autorização 

para o educando do género feminino se deslocar de bicicleta para a escola sendo a 

mesma de 85,7% a contrastar com os 68,75% dos rapazes. De notar ainda que num 

estudo de Lopes et al. (2014) o medo relativo a estranhos foi apontado como mais 

relevante por parte dos pais de raparigas (56,7%) do que dos rapazes (42,1%). A 

perceção destes perigos por parte dos pais é inibidora da mobilidade independente e do 

transporte ativo para a escola.  

Segundo Carver et al. (2010), intervenções sociais para melhorar a segurança 

percebida e intervenções físicas que envolvem a remodelação do ambiente construído 

para melhorar a segurança real, podem ajudar a aliviar a restrição parental de transporte 

ativo dos seus filhos e atividade física na vizinhança. 

Giles-Corti et al. (2009) referem que para que as crianças e adolescentes possam 

usufruir dos benefícios da mobilidade independente é necessário diminuir a exposição 

ao tráfego e aumentar a vigilância nas ruas isto é “eyes-on-the-street” por intermédio da 

vizinhança.  
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3.1.6. Ambiente Físico e Social 

 

Conhecer e compreender os fatores que influenciam os comportamentos das 

crianças e adolescentes é essencial para o desenvolvimento de programas de intervenção 

orientados para a promoção da saúde com implementação da AF. Torna-se então 

imperativo compreender de que forma é possível influenciar os comportamentos 

decisivos na apropriação de um estilo de vida saudável, nomeadamente o transporte 

ativo para a escola.  

A distância é um fator ambiental imperioso no momento da tomada de decisão 

das crianças e dos pais na viagem casa-escola. De acordo com Panter et al. (2008), um 

dos preditores mais importantes e consistentes de deslocamento ativo para a escola é a 

distância da escola. Segundo Hinckson et al. (2014) a maioria dos estudos relatam que 

os alunos com distância mais curta de viagem para a escola são mais propensos a 

caminhar em comparação com aqueles que têm distâncias mais longas. Constatam ainda 

que no geral, a distância de 1 a 2 quilómetros (Km) da escola, e a deslocação ativa nesse 

percurso contribuiu para menos tempo de sedentarismo nas crianças. Panter et al. (2010) 

aferiram que as crianças cuja distância à escola foi menos de 1 km e cujas mães 

realizavam TA para o trabalho eram mais propensas a ir a pé para a escola.  

A distância também apresenta um efeito inibidor do TA; quanto mais longe as 

crianças viverem da escola, menos frequentemente realizam o TA seja a caminhar ou a 

pedalar (D’Haese et al. 2011). Estes últimos autores acrescentam que a distância é um 

fator importante no modo de transporte para a escola em crianças, estabelecendo como 

distâncias viáveis para caminhada 1,5 Km e para o ciclismo 3 Km. 

Carver et al. (2014) referem que num estudo constataram que a faixa territorial é 

restrita; apenas um terço das crianças foi autorizado a percorrer mais de 15 min a partir 

de casa sozinhos, enquanto cerca de metade foram autorizados a fazê-lo com os amigos. 

Segundo Santos et al. (2005) os fatores do ambiente social estão relacionados 

com a influência da família, amigos ou profissionais de saúde. Entre os aspetos do 

ambiente físico estão o clima, o acesso a instalações adequadas, bem como a 

disponibilidade de tempo. Trocado (2012) considera que as escolhas modais das 

deslocações casa-escola são influenciadas por fatores demográficos, individuais, 

familiares, ambiente construído e diversos fatores externos. 

Timperio et al. (2006) apontam que o contexto físico e social da vizinhança pode 

influenciar o TA da criança para a escola. Segundo os mesmos autores, as crianças que 
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vivam num meio com muitas crianças poderão ter mais probabilidades de realizar o 

transporte ativo. Isto porque os pais se sentiriam mais confortáveis em saber que outras 

crianças percorrem os mesmos caminhos. Hume et al. (2009) reiteram essa conclusão ao 

verificarem que, num estudo realizado na Austrália, as crianças cujos pais conheciam 

muitas pessoas na vizinhança eram mais propensas a aumentar o seu deslocamento ativo 

em comparação com outras crianças. Também num estudo realizado na Austrália, Leslie 

et al. (2010) acrescentam como fatores preditores para as crianças realizarem o TA casa-

-escola, o apoio social de amigos, e o prazer de atividade física.  

 Como acontece com qualquer comportamento da criança, o TA para a escola é 

influenciado pelos pais, caraterísticas familiares e circunstâncias. O TA depende dos 

horários do trabalho dos pais, da perceção de segurança dos mesmos, da importância 

que atribuem à AF. Atitudes parentais, preocupações de segurança, a presença de 

suporte social dos pais e amigos foram todos encontrados como preditores de 

deslocamento ativo, com crianças que recebem apoio dos pares e da família e a viver em 

ambientes propícios a ser mais propensos a deslocar-se a pé ou de bicicleta (Panter et al. 

2010). Mota et al. (2007) estabeleceram, num estudo realizado em Aveiro, Portugal, a 

relação entre a forma de deslocação casa/escola e o nível socioeconómico da família. Os 

resultados mostraram que o TA casa/escola está associado a uma posição 

socioeconómico mais baixa. Davison et al. (2008) e Chillón et al. (2009) também 

constatam que as crianças de nível socioeconómico baixo são mais propensas a realizar 

o TA casa/escola. 

É essencial tentar entender a relação entre o ambiente e a atividade física, porque 

as crianças e adolescentes têm menos autonomia e são mais propensos do que os adultos 

a serem influenciadas pelo ambiente, direta ou indiretamente através dos pais ou pares 

(Panter et al. 2008). 

O estudo do ambiente construído passou a ser um assunto de saúde pública, pois 

alguns dos fatores ambientais são concebidos pelo homem e podem e devem ser 

controlados pelo mesmo. Além do ambiente social, as caraterísticas do ambiente físico 

também são potenciais influências no aumento ou restrição do transporte ativo. 

Carver et al. (2008), na Austrália, constataram fortes associações entre as 

medidas ambientais objetivas verificadas na estrada e a caminhada/ciclismo. Em 

particular, a presença de semáforos foi positivamente associada à deslocação ativa. A 

perceção dos adolescentes que as estradas locais eram seguras, foi positivamente 
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associada com a caminhada como forma de realizar exercício físico ou como forma de 

transporte. 

Hume et al. (2009) referem que adolescentes cujos pais tinham perceção do 

insuficiente número de semáforos e passadeiras para peões na vizinhança eram menos 

propensos a aumentar o seu deslocamento ativo ao longo dos 2 anos em que decorreu o 

estudo, enquanto adolescentes, filhos de pais que estavam satisfeitos com o número de 

passagens de peões, eram mais propensos a aumentar o seu deslocamento ativo em 

comparação com outros adolescentes.  

Carver et al. (2008) verificaram uma associação positiva entre a presença das 

lombas redutoras de velocidade e a atividade física, entre adolescentes do género 

masculino durante a noite. Referem que este resultado é consistente com os resultados 

de um estudo californiano em que a probabilidade de uma criança ser ferida ou morta 

quando atingida por um veículo a motor foi reduzida em cerca de 60% se uma lomba 

estiver localizada dentro da zona de residência da criança. 

As instalações para caminhada (por exemplo, passeios) e segurança no tráfego 

(velocidade/volume) foram consistentemente associadas à atividade física (Ding 2011). 

Segundo Giles-Corti et al. (2009) e Ding et al. (2011) a proximidade e acesso a 

instalações recreativas estão associados à atividade física. Leslie et al. (2010) itera, 

como fatores preditores para as crianças realizarem o TA casa-escola, a presença de 

instalações recreativas perto de casa.  

Larsen et al. (2009) e Ding et al. (2011) acrescentam a vegetação (ou seja, 

presença de árvores na rua) também como fator preditor de atividade física. Uma maior 

densidade populacional e uma vizinhança com uma ocupação territorial diversificada 

(por exemplo área residencial, comercial, industrial, etc.) também parecem estar 

significativamente associados com AF (Giles-Corti, 2009 e Ding, 2011). 

O próprio desenho urbano, a grande distância entre escola e casa, a necessidade 

de atravessar ruas com muito movimento e a falta de iluminação estão associadas 

negativamente ao transporte ativo para a escola. Em muitos países esse “desenho 

urbano” já é tido em consideração pelas famílias aquando da compra de casa ou da 

escolha da escola. 

Certamente, não temos uma compreensão completa de todos os fatores 

relacionados com decisões sobre o modo de transporte, pela criança e pelos pais, 

comunidade ou escola, mas estas conclusões sugerem áreas para futuras pesquisas e 
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podem ser usadas para orientar estratégias de intervenções bem-sucedidas e sustentáveis 

para aumentar as viagens ativas para a escola. 

A promoção da sustentabilidade urbana para a criança poderia fundar-se em 

políticas de ordenamento dos espaços criando ou melhorando os percursos para a 

escola, melhorando a iluminação, impondo limites de velocidade nas zonas escolares, 

realizando campanhas de prevenção rodoviária na escola. 

 

3.1.7. Intervenção na escola 

 

O acesso à educação e à informação é essencial para se atingir uma efetiva 

capacitação ou empowerment das pessoas e comunidades; os meios-locais, tais como 

escolas, locais de trabalho, comunidades locais e cidades, devem oferecer oportunidades 

práticas para a implementação de estratégias globais. 

A escola emerge como um elemento-chave no processo de Promoção da Saúde, 

e apesar de criado o conceito de “Escola Promotora de Saúde” que tem como objetivo 

criar as condições para as crianças e jovens desenvolverem plenamente as suas 

potencialidades, adquirindo competências para cuidarem de si próprios, serem solidários 

e capazes de se relacionar positivamente com o meio que os rodeia, isto nem sempre se 

verifica. Para que se verifique a implementação da educação para a saúde nas escolas é 

necessário: a capacidade de liderança da Direção da escola; o empenho dos professores 

no projeto de Educação para a Saúde; a formação/competência dos professores para o 

tema; o tempo disponível dos professores para o projeto da escola; a articulação entre 

todos os membros da comunidade escolar (pais, alunos, professores…) e também 

serviços de saúde. Por fim, o papel de coresponsabilização das crianças; estas também 

têm que contribuir para o sucesso da implementação do projeto. Por vezes acham que 

por serem “crianças” não têm que “fazer nada”. É necessário o envolvimento dos alunos 

no projeto. Por exemplo, as crianças deveriam avaliar as escolas, verificar o que está 

errado ou menos bom e propor soluções. As crianças deviam participar na seleção da 

ementa, porque por vezes se não gostam da comida da cantina, vão acabar por comer 

noutros locais onde a comida é menos saudável; deviam analisar os espaços de recreio, 

a disponibilidade de água ou não no mesmo, etc. 

A escola é dos alunos e eles devem ser ouvidos, tomar decisões e ser 

responsáveis pela sua própria saúde, adotando estilos de vida saudáveis. Contudo é 
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preciso habilitá-los para aumentar o seu controlo e participação nesse sentido e é aí que 

deve entrar o envolvimento escolar promovendo a educação para a saúde.  

A primeira intervenção deve ser nas aulas de Educação Física, depois na 

comunidade escolar e mesmo fora da escola. Foi esta intervenção que tentei e 

continuarei a tentar efetivar e espero que os alunos sejam transmissores desta sã 

mensagem aos seus pais, pois são eles os decisores da vida dos seus educandos. 

A minha intervenção na escola, relativa ao Transporte Ativo casa-escola, 

iniciou-se com a visualização de um filme alusivo ao TA em Espanha e depois uma 

apresentação sobre a temática nas minhas turmas. Leciono três turmas do Curso 

Profissional de Técnico de Gestão de Ambiente, do 10.º, 11.º e 12.º anos, e no módulo 

de Atividade Física/Contextos e Saúde, desenvolvi o nosso trabalho de intervenção. 

Com a turma do 12.º ano realizamos um poster cuja dimensão de 120x90cm era 

apelativa e cativou a atenção de quem frequentava e circulava no polivalente; 

elaborámos um panfleto e um flyer que distribuímos pelas escolas do agrupamento. 

Iniciámos ainda o projeto do bicicletário e contatámos a Prevenção Rodoviária 

Portuguesa por duas vezes mas sem sucesso pois não obtivemos resposta. Pensámos 

ainda pedir a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) ou Polícia de 

Segurança Pública (PSP) para uma alusão à Prevenção Rodoviária; não o fizemos pois 

felizmente esse tipo de palestra é promovida todos os anos na escola. Os alunos 

estimaram muito este projeto, devido à planificação participativa e à sua visibilidade, 

pois foi um trabalho para toda a comunidade escolar. De notar que aquando da 

apresentação do filme e discussão com a turma do 11.º ano, referi-lhes o trabalho 

realizado com o 12.º ano e uma aluna (sem saber quem o tinha realizado) refere que 

tinha no estojo o flyer que eles tinham elaborado e que o tinha obtido noutra escola do 

agrupamento. Os alunos do 11.º ano vão dar continuidade ao projeto do bicicletário que 

já está aprovado pela direção; o material está requisitado e em setembro as barras 

deverão ser afixadas na entrada da escola. Relativamente ao bicicletário, articulámos 

esforços com a turma e docente de Mecânica. A Educação Física (EF), no seguimento 

do projeto de TA casa-escola, associou-se a outras disciplinas do curso; com as turmas 

do 11.º e 12.º anos realizámos um percurso até Refoios de Lima pela Ecovia onde os 

alunos estão a realizar uma intervenção ambiental.  

Por fim, com o 10.º ano, obtivemos quatro mapas, todos com o mesmo ponto de 

partida e dois com o mesmo ponto de chegada, mas todos com percursos distintos cujo 

objetivo era analisar os melhores percursos. Obtivemos os mapas na câmara municipal 
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de Ponte de Lima e percorremos um dos caminhos; fomos da nossa escola até ao 

Agrupamento de Escolas de Arcozelo e analisámos o percurso, iluminação, passeios, 

passadeiras, sinalização, etc. Filmámos parte do percurso e tirámos fotografias também 

da beleza da paisagem, pois atravessamos a ponte antiga de Ponte de Lima, passámos 

pelo Parque do Arnado que é lindíssimo e fomos surpreendidos no caminho pela Lagoa 

da Poça Grande, repleta de nenúfares, cuja beleza era indescritível. Dois dos alunos da 

turma fazem o percurso escola-Arcozelo e também não conheciam o poço, pois não iam 

pelo percurso traçado no mapa. Foi ainda interessante a articulação de conhecimentos, 

pois estiveram a analisar o mapa, as escalas, e a apreciar a fauna e flora presentes no 

percurso, matérias que dão nas outras disciplinas. Pensei em realizar os próximos 

percursos com os GPS (global positioning system) mas informaram-me que ainda não 

aprenderam a funcionar com eles. Filmámos os fatores que nos pareceram mais 

relevantes para a nossa análise dos percursos. Com essa mesma turma associámo-nos 

também a uma disciplina de Projetos em Ambiente e realizámos um percurso pedestre 

em parte do Caminho Português a Santiago de Compostela e também em parte da 

Ecovia até a uma estação de tratamento de águas, nomeadamente a Empresa de 

tratamento de águas residuais (ETAR) do Lima. Articulámos ainda com Projetos em 

Ambiente e Conservação da Natureza e fizemos um percurso pedestre na Paisagem 

Protegida do Corno de Bico em Paredes de Coura. 

Foi um projeto abrangente, que demandou a cumplicidade entre os diversos 

participantes, atendendo a objetivos nas áreas da ecologia, cidadania, socialização entre 

outros. Em articulação com alguns dos membros do Conselho de Turma apelámos para 

uma maior sustentabilidade urbana, uso racional de recursos ambientais, educação para 

o consumo responsável, para a saúde e vida em comunidade. 

Como professora de Educação Física procurei educar para a saúde e fomentar 

estilos de vida saudáveis incorporando a prática de AF no seu quotidiano, ajudando-os, 

deste modo, a criar as fundações para uma vida ativa e inerente qualidade de vida.  
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3.2. Objetivos e Metodologia de Investigação 

 

No presente capítulo procede-se à descrição do desenho de investigação adotado, 

que inclui os objetivos, o instrumento de investigação, o protocolo de recolha e 

aplicação do questionário, a dimensão e critérios de seleção da amostra, a ética da 

pesquisa e por fim os procedimentos estatísticos.  

 

3.2.1. Objetivos 

 

3.2.1.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral é estudar os padrões de mobilidade de alunos do oitavo ano de 

duas escolas de Barcelos no trajeto casa-escola e estabelecer a comparação entre o género 

masculino e feminino. 

 

3.2.1.2. Objetivos específicos 

 

- averiguar o meio de transporte usado pelos alunos na sua deslocação casa-        

-escola e o género;  

- descrever a distância do percurso casa-escola, o tipo de transporte e o género;  

- inquirir de que forma os alunos gostariam de se deslocar casa-escola e o 

género; 

- analisar se há, e quais os impedimentos à utilização do transporte ativo para a 

escola e o género; 

- aferir sobre a opinião dos alunos do género masculino e feminino, sobre a 

importância dos meios de transporte suaves para a sua saúde e autonomia. 

 

3.2.2. Instrumento de recolha de dados 

 

Neste estudo descritivo foi aplicado um inquérito por questionário designado 

“Transporte ativo e rotinas”, parte constituinte do inquérito n.º 0101600009, com a 

designação O Transporte Ativo de Bicicleta nos Hábitos de Deslocação para a Escola, 

registado em 03-02-2014, aprovado pela DGE (Direção de Serviços de Projetos 

Educativos). Este questionário já foi utilizado em estudos anteriores realizados na 

Universidade do Minho. Este é maioritariamente composto por questões fechadas e 



42  

 

algumas abertas de forma a permitir comentários, explicações e esclarecimentos 

significativos para se interpretar e analisar algumas perguntas com respostas fechadas. 

Desta forma evita-se deixar de relacionar alguma alternativa significativa no rol de 

opções das questões fechadas. 

O questionário é formado por 54 questões e está dividido em 5 parâmetros. O 

início deste é referente aos dados sócio biográficos, sendo o primeiro parâmetro a 

caracterização geral; segue-se o uso da bicicleta; bicicleta em segurança; saúde, 

autonomia e o último ambiente e poupança. Estão incluídas questões como: “Qual a 

distância de tua casa à escola?”; “Qual o principal meio de transporte que utilizas na tua 

deslocação casa-escola?”; “Tens bicicleta?”; “Como gostarias de vir para a escola? 

Porquê”; “Pensas ser possível fazer o percurso casa-escola a pé ou de bicicleta? 

Porquê?”; “O que pensas ser necessário alterar para que possas vir de bicicleta para a 

escola?”; “O que pensas ser necessário alterar, para que possas vir a pé para a escola?”; 

“A utilização da bicicleta e o andar a pé no percurso casa-escola é importante para a tua 

saúde?” e “A utilização da bicicleta, ou andar a pé no percurso casa escola é importante 

para a tua autonomia?”. 

 

3.2.3. Descrição da escola e do meio 

 

O agrupamento de escolas de Barcelos é constituído por dez estabelecimentos de 

educação e ensino, que contavam, no ano letivo de 2013/2014, com 2752 alunos. O 

terceiro ciclo que integrava 858 alunos, desdobra-se em duas escolas. Uma insere-se 

numa área urbana na cidade de Barcelos, e a outra na rural que se situa a Norte do rio 

Cávado (Projeto Educativo, 2014). 

O município de Barcelos que se estende por uma área de aproximadamente 379 

Km
2
 fica no distrito de Braga, na região Norte de Portugal. É limitado a norte por Viana 

do Castelo e Ponte de Lima, a leste por Vila Verde e por Braga, a sueste por Vila Nova 

de Famalicão, a sudoeste pela Póvoa de Varzim e a oeste por Esposende (Projeto 

Educativo, 2014). 

Barcelos encontra-se numa região “medianamente acidentada”, com ampla orla 

litoral e vales abertos cujo clima tem afinidades mediterrâneas mas com forte influência 

atlântica, traduzindo-se num clima de temperaturas amenas, com pequenas amplitudes 

térmicas e forte pluviosidade média (Município de Barcelos, 2012). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Viana_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viana_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Famalic%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Famalic%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3voa_de_Varzim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esposende
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3.2.4. Protocolo de recolha e aplicação do questionário  

 

No sentido de aplicar o questionário no agrupamento de escolas de Barcelos, um 

primeiro contacto foi estabelecido com a Direção do agrupamento em novembro, no 

sentido de descrever e pedir a colaboração para o estudo. De seguida foram adotados os 

procedimentos necessários para a obtenção de autorizações para a aplicação do 

questionário. A investigação implicou a submissão de autorizações por escrito ao 

Diretor do Agrupamento e Encarregados de Educação (EE), tendo as mesmas sido 

entregues em novembro de 2014.  

A potencial amostra era de 295 alunos matriculados no 8.º ano do agrupamento, 

no entanto foram excluídos 67 devido à ausência de autorizações dos encarregados de 

educação. 

Os questionários foram distribuídos e preenchidos individualmente sem limite 

temporal estabelecido, durante as aulas de Educação Física em dezembro de 2014. Foi 

explicado aos alunos o que era pretendido e tiraram-se as dúvidas que surgiram. 

Colaboraram na aplicação dos mesmos os professores de Educação Física das turmas do 

oitavo ano. 

 

3.2.5. Critérios de Seleção, dimensão e caraterização da Amostra 

 

Considerando o tempo e recursos disponíveis, o grau de confiança pretendido 

nos resultados e o grau de pormenor desejado na análise, optamos por uma amostra 

constituída por todos os alunos matriculados no oitavo ano de escolaridade de duas 

escolas públicas de Barcelos pertencentes ao mesmo agrupamento. É uma amostra não 

probabilística de conveniência de forma a reunir as caraterísticas indispensáveis para 

poder satisfazer os objetivos do estudo. Os critérios de inclusão para a constituição da 

amostra foram: crianças a frequentar o oitavo ano de escolaridade; serem de ambos os 

géneros; e frequentarem uma escola do meio rural ou urbano. 

Esta amostra, devido à não entrega de autorizações por parte dos encarregados 

de educação, foi reduzida para 228 alunos. Apesar da diminuição da mesma, 

consideramos que garante a representatividade da população em estudo.  

Os alunos da amostra tinham idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos 

sendo a idade média 13,22 anos e o desvio padrão de 0,690. A amostra é composta por 

109 alunos do género masculino (47,8%) e 119 do feminino (52,2%).  
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3.2.6. Ética da pesquisa 

 

Nesta investigação, foi assegurada a preservação e a confidencialidade dos 

dados, aquando da aplicação do instrumento de investigação. 

De notar ainda que só após a obtenção do termo de consentimento por parte dos 

encarregados de educação é que os alunos entraram no estudo.  

  

3.2.7. Procedimentos estatísticos 

 

Trata-se de um estudo quantitativo para o qual realizamos uma análise estatística 

descritiva dos resultados obtidos utilizando o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 22. Procedemos ao lançamento dos dados em dezembro 

e janeiro, tendo a depuração da base de dados decorrido em fevereiro e março. Iniciei o 

tratamento de dados em abril. 

Atendendo aos objetivos deste estudo, os dados foram apresentados em quadros 

utilizando sempre a variável independente qualitativa dicotómica género, masculino e 

feminino.  

Aplicamos o teste não paramétrico qui-quadrado de Pearson (X
2
)
 

para 

estabelecer a associação entre as variáveis. O nível de significância que estabelecemos 

foi p menor que 0,05, ou seja p é significativo para um nível de significância de 95%. 
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3.3. Apresentação dos Resultados 

                                       

 Quadro 1 - Meio de transporte utilizado no percurso casa-escola e género 

 A pé 
Automóvel 

Ligeiro 
Autocarro Total X2 P 

Masculino 
28 46 35 109 

1,741 0,419 

25,7% 42,2% 32,1% 100,0% 

Feminino 
40 46 33 119 

33,6% 38,7% 27,7% 100,0% 

Total 
68 92 68 228 

29,8% 40,4% 29,8% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

Relativamente ao meio de transporte mais utilizado no percurso casa-escola 

constata-se que 40,4% dos alunos utiliza o automóvel, e caminham para a escola 29,8% 

dos alunos. Esta mesma percentagem corresponde ao uso do autocarro.  

Verifica-se que as raparigas se deslocam mais a pé que os rapazes (33,6%), 

contrastando com os 25,7% dos rapazes. De apontar o fato de nenhum aluno referir a 

bicicleta como forma de deslocação casa-escola. 

 

              Quadro 2 - Distância casa-escola e género 

 Até 1Km 1,1 a 3 Km 3,1 a 5 Km 5,1 a 7 Km 7,1 ou mais Total X2 P 

Masculino 
29 19 22 13 22 105 

4,378 0,357 

27,6% 18,1% 21,0% 12,4% 21,0% 100,0% 

Feminino 
36 29 15 17 19 116 

31,0% 25,0% 12,9% 14,7% 16,4% 100,0% 

Total 
65 48 37 30 41 221 

29,4% 21,7% 16,7% 13,6% 18,6% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado , P – nível de significância 

 

Em relação à distância casa-escola, a maior percentagem da amostra vive a 

menos de 1 km (29,4%), seguindo-se com a distância de 1,1 a 3 Km (21,7%). 

No que concerne a diferença entre géneros, os valores diferem ligeiramente. 

Vivem até aos 3 km, 56% de raparigas e 45,7% de rapazes. A mais de 3Km verificamos 

mais de metade dos rapazes com 54,4% e as raparigas com 44%.  

                                         

 

 

 No que concerne a posse de uma bicicleta, 90,8% da amostra tem uma, não se 

verificando diferenças significativas entre géneros. 

 

 Quadro 3 - Posse de bicicleta e género 

 Sim Não Total X2 P 

Masculino  
100 9 109 

0,227 0,634 

91,7% 8,3% 100,0% 

Feminino 
107 12 119 

89,9% 10,1% 100,0% 

Total 
207 21 228 

90,8% 9,2% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 
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 Quadro 4 - Como os alunos gostariam de se deslocar casa-escola e género 

 A pé Bicicleta 
Nenhum dos 

dois 
Total X2 P 

Masculino 
31 28 49 108 

4,357 0,113 

28,7% 25,9% 45,4% 100,0% 

Feminino 
49 23 45 117 

41,9% 19,7% 38,5% 100,0% 

Total 
80 51 94 225 

35,6% 22,7% 41,8% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

Constatamos que 58,3% da amostra gostaria de utilizar o transporte ativo no 

percurso casa-escola, 35,6% a pé e 22,7% de bicicleta. De notar que 41,9% das raparigas 

gostaria de se deslocar a pé superando os 28,7% dos rapazes que manifesta o mesmo 

interesse. No entanto, no referente à deslocação em bicicleta os 25,9% de rapazes 

superam os 19,7% das raparigas.   

 

  Quadro 5 - Motivos para a forma como gostariam de se deslocar casa-escola e género 

 Distância 
Diversão / 

Prazer 
Condição 

Física 

Poupança, 

Ambiente, 

Autonomia 

Mais 
rápido 

Para não 
cansar 

Total X2 P 

Masculino 
6 29 11 5 10 6 67 

3,976 0,553 

9,0% 43,3% 16,4% 7,5% 14,9% 9,0% 100,0% 

Feminino 
4 41 14 6 5 7 77 

5,2% 53,2% 18,2% 7,8% 6,5% 9,1% 100,0% 

Total 
10 70 25 11 15 13 144 

6,9% 48,6% 17,4% 7,6% 10,4% 9,0% 100,0% 
              Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

Quanto aos motivos para a forma como gostaria de se deslocar casa escola, 48,6% 

da amostra refere a diversão/prazer, tendo as raparigas apresentado o valor de 53,2% e os 

rapazes 43,3%. O segundo motivo é a condição física com 17,4%. De notar que o fator 

referente à poupança, ambiente e autonomia é pouco preponderante na escolha dos 

inquiridos com 7,6%.  

 

 
Quadro 6 - Opinião dos alunos sobre a possibilidade em fazer o 

percurso casa-escola a pé ou de bicicleta e género 

 Sim Não Total X2 P 

Masculino 
86 22 108 

1,867                                                                                                                                                                                              0,172 

79,6% 20,4% 100,0% 

Feminino 
84 33 117 

71,8% 28,2% 100,0% 

Total 
170 55 225 

75,6% 24,4% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

No referente à opinião dos alunos sobre a possibilidade de fazer o percurso a pé 

ou de bicicleta, 75,6% considera-o possível. No entanto, 24,4% não o acha exequível.  

Não se encontram diferenças significativas entre géneros.  
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                            Quadro 7 - Motivos para a possibilidade de deslocação casa-escola a pé ou de bicicleta e género 

 

 Distância 
Insegurança / 

Trânsito 
Diversão / 

Prazer 
Condição 

Física 

É seguro, 

estrada e 

passeios bons 

Mais 
rápido 

Total X2 P 

Sim 

Masculino 
38  6 14 5 2 65 

7,636 0,106 

58,5% 0,0% 9,2% 21,5% 7,7% 3,1% 100,0% 

Feminino 
30  12 4 6 2 54 

55,6% 0,0% 22,2% 7,4% 11,1% 3,7% 100,0% 

Total 
68  18 18 11 4 119 

57,1% 0,0% 15,1% 15,1% 9,2% 3,4% 100,0% 

Não 

Masculino 
17 2  1   20 

1,037 0,596 

85,0% 10,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Feminino 
24 2  4   30 

80,0% 6,7% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
41 4  5   50 

82,0% 8,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 Total 109 4 18 23 11 4 169   
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

Neste quadro podemos encontrar os motivos para a possibilidade de deslocação 

casa-escola a pé ou de bicicleta, sendo de notar que há alunos que consideram um 

mesmo fator, impeditivo ou não. Tal verifica-se por exemplo com a distância que é o 

fator mais preponderante. Como fator impeditivo referem-na 82% e como fator não 

impeditivo 57,1%. Nesta variável distância, não se verificam diferenças dignas de 

registo entre géneros. A condição física surge também com as duas vertentes, como 

impeditiva da deslocação casa-escola com 10% e como motivo favorável com 15,1%. A 

percentagem desta variável com fator positivo destaca-se nos rapazes com 21,5% em 

comparação com as raparigas com 7,4%.  

Foram ainda apontados positivamente para o transporte ativo a pé ou de bicicleta 

a diversão/prazer com 15,1%, a segurança e estado das estradas e passeios com 9,2%, 

bem como o ser mais rápida a deslocação com 3,4%. Denota-se alguma supremacia da 

associação do transporte ativo à diversão/prazer nas raparigas (22,2%) relativamente ao 

género masculino (9,2%). 

A adicionar a fatores impeditivos encontramos a insegurança/trânsito com 8%.  

      

 Quadro 8 - Sugestão de alterações para utilizar a bicicleta na deslocação casa-escola e género 

 
Infra 

estruturas 

Condições 

climatéricas 

Distância 

casa 

Autorização 

pais 

Respeito 

sociedade/ 

condutores 

Trânsito 
Companhia 

amigos 

Ter 

mais 

tempo 

Total X2 P 

Masculino 
22 3 14 2 0 1 4 6 52 

10,242 0,175 

42,3% 5,8% 26,9% 3,8% 0,0% 1,9% 7,7% 11,5% 100,0% 

Feminino 
26 0 25 6 3 1 2 5 68 

38,2% 0,0% 36,8% 8,8% 4,4% 1,5% 2,9% 7,4% 100,0% 

Total 
48 3 39 8 3 2 6 11 120 

40,0% 2,5% 32,5% 6,7% 2,5% 1,7% 5,0% 9,2% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

Relativamente às sugestões dos alunos para utilização da bicicleta, os valores a 

destacar são relativos às infraestruturas com 40% e à distância com 32,5%. De notar que 

as condições climatéricas (2,5%), autorização dos pais (6,7%), companhia de amigos 
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(5%) e o trânsito (1,7%) não parecem ter grande relevância nos incitamentos para 

utilização da bicicleta. Não se verificam diferenças significativas entre géneros.  

       

 Quadro 9 - Sugestão de alterações para utilizar a caminhada na deslocação casa-escola e género 

 
Infra 

Estruturas 

Ter 

mais 

tempo 

Distância 

casa 

Autorização 

pais 

Respeito 

sociedade/ 

condutores 

Trânsito 
Companhia 

amigos 

Condições 

climatéricas 
Total X2 P 

Masculino 
9 6 17 0 1 1 2 2 38 

8,887 0,261 

23,7% 15,8% 44,7% 0,0% 2,6% 2,6% 5,3% 5,3% 100,0% 

Feminino 
10 2 31 2 1 1 0 2 49 

20,4% 4,1% 63,3% 4,1% 2,0% 2,0% 0,0% 4,1% 100,0% 

Total 
19 8 48 2 2 2 2 4 87 

21,8% 9,2% 55,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 4,6% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

A distância casa-escola surge como fator dominante a alterar para que 55,2% da 

amostra vá a pé para a escola. De referir que o género feminino dá mais relevo a este 

fator com 63,3% relativamente aos 44,7% do género masculino. Outro aspeto que 

sugerem modificar são as infraestruturas com 21,8%.  

A autorização dos pais, respeito sociedade/condutores, trânsito e companhia dos 

amigos, todos com 2,3%, não parecem ser fatores suscetíveis de alterações. 

 
 

 
 

Quadro 10 - Meio de transporte/deslocação utilizado no percurso casa-

escola, habilitações literárias do encarregado de educação e género 

 
 

1º e 2º CEB 3ºCEB e Sec Lic, Mest e 

Dout Total X2 P 

A pé 

 Masculino 6 15 4 25 

1,158 0,560 

24,0% 60,0% 16,0% 100,0% 

 Feminino 13 17 6 36 

36,1% 47,2% 16,7% 100,0% 

Total 19 32 10 61 

31,1% 52,5% 16,4% 100,0% 

Automóvel e 

Autocarro 

 Masculino 28 38 11 77 

0,289 
  

0,865 
  

36,4% 49,4% 14,3% 100,0% 

 Feminino 28 33 12 73 

38,4% 45,2% 16,4% 100,0% 

Total 56 71 23 150 

37,3% 47,3% 15,3% 100,0% 

Total 

 Masculino 34 53 15 102 

0,782 
  

0,676 
  

33,3% 52,0% 14,7% 100,0% 

 Feminino 41 50 18 109 

37,6% 45,9% 16,5% 100,0% 

Total 75 103 33 211 

35,5% 48,8% 15,6% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

Dos 35,5% da amostra, a que correspondem 75 encarregados de educação que 

têm uma escolaridade baixa (1.º ou 2.º ciclo do Ensino Básico) 31,1% dos seus 

educandos realizam o TA e 37,3% vão de carro não se verificando diferenças 

significativas entre géneros. 

O modo de deslocação nos alunos cujos EE têm o 3ºCEB ou o ensino secundário 

(48,8%) é de forma ativa para 52,5% e passiva para 47,3%. 
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Apenas 15,6% dos EE da amostra tem estudos superiores (Licenciatura, 

mestrado ou doutoramento) e 16,4% dos alunos deslocam-se a pé e 15,3% desloca-se 

em meios motorizados. 

Não encontramos diferenças estatisticamente significativas quanto ao 

género.             

                                                     

 
 

Quadro 11 - Importância do transporte ativo (TA) e 

género 

  Sim Não Total X2 P 

 
 

Importância do TA no 

lazer para a saúde 

Masculino 
101 8 109 

6,338 0,012 

92,7% 7,3% 100,0% 

Feminino 
118 1 119 

99,2% 0,8% 100,0% 

Total 
219 9 228 

96,1% 3,9% 100,0% 

 

 

Importância do TA na 

deslocação casa-escola  

para a saúde 

Masculino 
95 14 109 

3,297               0,069 

87,2% 12,8% 100,0% 

Feminino 
112 7 119 

94,1% 5,9% 100,0% 

Total 
207 21 228 

90,8% 9,2% 100,0% 

 

 

Importância do TA na 

deslocação casa-escola  

para a autonomia 

Masculino 
91 17 108 

5,820                 0,016 

84,3% 15,7% 100,0% 

Feminino 
112 7 119 

94,1% 5,9% 100,0% 

Total 
203 24 227 

89,4% 10,6% 100,0% 
Legenda: X2 – qui-quadrado, P – nível de significância 

 

A maioria da amostra 96,1%, considera que caminhar e andar de bicicleta como 

lazer são importantes para a saúde. Não há diferenças significativas entre géneros. 

Relativamente à importância do transporte ativo nas deslocações casa-escola 

para a saúde, 90,8% da amostra certifica-a. Não se verificaram diferenças significativas 

entre géneros, no entanto as raparigas 94,1% parecem mais suscetíveis à importância 

desta forma de mobilidade para a saúde.  

A utilização do transporte ativo casa-escola é ponderada por 89,4% da amostra 

como um fator relevante para a sua autonomia, evidenciando-se nas raparigas mais essa 

mesma opinião com 94,1%.   
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3.4. Discussão dos Resultados 

 

Os padrões de mobilidade do nosso estudo, onde se afere que caminham para a 

escola 29,8% dos alunos, são corroborados pelos estudos com alunos portugueses de 

Moreno et al. (2011), Matos et al. (2013), Pereira et al. (2013) onde os valores se 

encontram entre os 21% e os 34%.  

A não existência de diferenças estatisticamente significativas entre as crianças 

do género masculino e feminino conduzem-nos a concluir que o transporte ativo não é 

condicionado pelas diferenças de género.  

A maior percentagem de raparigas a deslocarem-se a pé (33,6%), contrastando 

com os 25,7% dos rapazes não era um resultado esperado pois em Portugal, no 

respeitante à relação do género e o transporte ativo, Matos et al. (2013) e Pereira et al. 

(2013) aferiram que os rapazes se deslocam mais a pé do que as raparigas para a escola. 

Pressupõe-se que este facto advenha do maior índice de autorizações de mobilidade ao 

género masculino (Arez, 1999 e Carver et al., 2012). Todavia em estudos mais recentes, 

Carver et al. (2013) e Lopes et al. (2014) apuraram que não se revelam diferenças 

significativas entre géneros na atribuição de licenças de mobilidade o que poderá 

conduzir aos nossos resultados e outros obtidos por: Leslie et al. (2010) numa 

investigação realizada na Austrália onde constatou que caminhavam para a escola mais 

raparigas (44,3%) que rapazes (37,4%); Panter et al. (2010), em Inglaterra, onde as 

meninas relataram caminhar mais para a escola (44,1% e 34,9 % do género masculino) e 

em Espanha, Chillón et al. (2009) mostraram que os níveis de TA casa-escola foram 

maiores entre as raparigas espanholas em comparação com os seus pares masculinos.  

Gostávamos de registar que as diferenças de género no TA podem depender dos 

meios de transporte. As limitações de alguns estudos em que apenas há referência ao 

TA sem realizar distinção entre os diferentes meios de transporte ativos e o género, não 

permitem aprofundar esta questão. Por exemplo, o pressuposto de uma superioridade de 

TA no género masculino, não pressupõe mais caminhada por parte desse género; 

poderão ser as raparigas a realizar mais caminhada, no entanto o facto de mais rapazes 

se deslocarem de bicicleta poderá conduzir a um TA superior nesse género. 

Consideramos ainda ser pertinente referir que 41,9% das raparigas gostaria de se 

deslocar a pé superando os 28,7% dos rapazes que manifesta o mesmo interesse. 

Apenas podemos divagar e especular sobre os fatores que motivam estas opções 

modais, pois não encontramos qualquer explicação na revisão de literatura. Estes podem 
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estar relacionados com a imagem corporal, pois já há mais consciência sobre os 

benefícios da caminhada, com a socialização no percurso, a emancipação das mulheres, 

etc. 

Outro aspeto de notar é que nenhum aluno se desloca para a escola em bicicleta. 

Apesar de suportado pelos estudos de Moreno et al. (2011), Lopes et al. (2011) e Pereira 

et al. (2013), este resultado causa-nos alguma estranheza visto 90,8% dos alunos dizer 

possuir bicicleta e 22,7% assume-a como meio de transporte preferencial. Barcelos é um 

meio com pouco trânsito, por isso deduzimos que este resultado possa estar relacionado 

com a falta de estruturas adequadas à deslocação de bicicleta. Esta dedução é suportada, 

pelas sugestões dos alunos para utilização da bicicleta, onde os valores a destacar são 

relativos às infraestruturas com 40% e à distância com 32,5%.  

Os rapazes manifestam mais interesse na deslocação de bicicleta (25,9%) 

superando os 19,7% das raparigas. Depreendemos que esta superioridade dos rapazes 

esteja relacionada com questões de indumentária (capacete, roupa desportiva…), com a 

perspetiva da complexidade da tarefa visto os rapazes serem mais aventureiros, etc. 

 Timperio et al. (2006) constatam que a opção do tipo de deslocação no 

percurso casa-escola, é influenciada em grande escala pela distância da viagem. No 

nosso estudo existem evidências sobre o efeito moderador da distância, pois podemos 

estabelecer uma clara relação entre a distância casa-escola e o TA; 29,4% da amostra 

vive a menos de 1 km e 29,8% realiza o transporte ativo, nomeadamente a pé. D’ Haese 

et al. (2011) considera que a distância como critério para a deslocação a pé é até aos 1,5 

km e a da deslocação de bicicleta vai até aos 3 Km; por isso gostávamos de acrescentar 

que visto 21,7% da nossa amostra viver entre os 1,1 Km e os 3 Km, consideramos que 

esses alunos poderiam realizar o TA casa-escola de bicicleta. Podemos verificar que 

com o aumento da distância diminui o TA casa-escola (Timperio et al., 2006, D’Haese 

et al. 2011 e Lopes et al., 2011), mas temos que contornar o fator distância com o 

auxílio escola, pais e autarquia. Em relação às crianças que vivem a uma distância 

superior a 3 Km, há que pensar em estratégias como a criação de ‘drop off spots’ onde 

por exemplo os pais podem deixar os filhos a caminho do trabalho, combinar com 

colegas nesses pontos…ou mesmo entre pais proporem uma escala de acompanhamento 

dos alunos à escola. À medida que vão sentindo confiança, vão deixá-los ir sozinhos, 

pois a mobilidade independente também é um fator de extrema importância que 

proporciona a exploração do meio. A intervenção da escola pode passar por as crianças 

mais novas serem acompanhadas por professores, assistentes operacionais ou mesmo 
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tutores das crianças. Estas medidas ainda têm a vantagem do hábito de caminhar nas 

crianças poder culminar no mesmo comportamento por parte de familiares e outros 

adultos. Em relação à autarquia, os espaços abertos e passeios amplos, o acesso a 

espaços verdes e mesmo presença de árvores que providenciem sombra, as passadeiras, 

semáforos, uma correta sinalização a providenciar a diminuição de velocidade junto das 

escolas, mesmo a presença de lombas e uma boa iluminação parecem-nos ser bons 

preditores da AF e do TA. No entanto há falta de políticas para a infância como referem 

os autores dum estudo desenvolvido em Castelo Branco, Alves et al. (2011), onde 

relatam que em Portugal a importância e os benefícios do transporte ativo são 

reconhecidos, mas não há iniciativas para o seu incentivo por parte do governo ou 

autarquias.  

No que concerne à motivação para deslocação casa-escola, surpreende-nos 

48,6% da amostra referir como primeiro motivo a diversão/prazer, o que é muito bom 

pois poderá ser assumido como um indicador da cumplicidade entre prazer e atividade 

física. Podemos divagar sobre o porquê destes resultados e cremos ser um bom objeto 

de estudo, pois poderá estar relacionada com fatores como a socialização no percurso, 

características do percurso, por exemplo presença de espaços verdes… Também se 

verifica a referência à condição física, sendo o segundo motivo mais referido e com 

primazia nas raparigas, o que nos leva a concluir que já há uma consciencialização 

sobre os benefícios da AF inclusive na imagem corporal que é uma das grandes 

preocupações da maioria das raparigas. No entanto o fator referente à poupança e 

ambiente é pouco preponderante na escolha dos inquiridos com 7,6%, o que é de 

lamentar tendo em consideração o panorama socioeconómico do nosso país.  

Apraz-nos apurar que a maioria dos inquiridos da nossa amostra (75,6%) é da 

opinião que é possível fazer o percurso casa-escola a pé ou de bicicleta, e surpreende-    

-nos o facto de apenas 8% dos inquiridos referir como fator inibidor do TA casa-escola, 

a insegurança/trânsito. Este resultado leva-nos a equacionar algumas questões quanto à 

diferença de perceções dos inquiridos e dos pais, pois a insegurança/trânsito de acordo 

com Carver et al. (2008), Lopes et al. (2011), Pereira et al. (2013) e Lopes et al. (2014) 

são as principais causas para as restrições dos pais e consequente diminuição do 

transporte ativo. E aqui verifica-se uma das limitações do nosso estudo que foi a não 

aplicação de questionários aos Encarregados de Educação. 

Apesar da motivação e da possibilidade, a agradável e sadia aspiração dos 

nossos alunos a utilizarem os meios de mobilização suaves, é subjugada por uma 
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realidade completamente distinta pois apenas 29,8% realiza o TA. Este resultado 

também poderá ter sido condicionado pela aplicação do questionário em dezembro; 

tendo em consideração a sazonalidade da AF cremos que se tivessem sido aplicados na 

Primavera ou Verão os resultados não estariam tão apartados do anseio dos nossos 

alunos.  

Temos que inverter esta tendência e continuar a apostar numa intervenção eficaz 

ante os vários protagonistas (escola, pais e autarquia). 
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3.5. Conclusões, Recomendações e Propostas Futuras de Investigação 

 

O transporte ativo não parece ser sensível às características do género, isto 

porque se verifica uma ausência de diferenças estatisticamente significativas entre o 

género masculino e feminino.  

Neste estudo cerca de 30% da amostra utiliza o transporte ativo nomeadamente a 

pé para a escola, e constatamos que as raparigas se deslocam mais a pé do que os 

rapazes. É importante ainda referir que nenhum aluno realiza o transporte ativo de 

bicicleta, apesar de a possuírem e nomeado como um dos meios de transporte 

preferenciais.  

Mais de metade dos alunos gostaria de realizar o transporte ativo para a escola, 

sendo a deslocação a pé a eleita. Quanto aos motivos para a forma como gostaria de se 

deslocar casa-escola, estes prendem-se principalmente com a diversão/prazer, sendo o 

segundo motivo mais referido a condição física. De notar que o fator referente à 

poupança, ambiente e autonomia é pouco preponderante na escolha dos inquiridos.  

Estes resultados ajudam a trilhar percursos para futuras caminhadas; conhecer e 

compreender o que “movimenta” as nossas crianças permite-nos criar e potenciar 

estratégias para aumentar o transporte ativo casa-escola.  

Consideramos que o nosso papel, como profissionais da educação, além de 

passar por fazer com que os alunos se sintam bem na escola e progridam nos seus 

estudos, é o de educar para a saúde, pais e filhos! Este investimento na promoção de 

atitudes parentais saudáveis é essencial, visto as crianças e jovens serem dependentes 

dos progenitores e serem estes que assumem as decisões relativas ao tipo de transporte 

das crianças para a escola. Esta estimulação da mobilidade e atividade física não pode 

ser passada para segundo plano em detrimento da estimulação cognitiva em espaço de 

aula, pois para além do corpo ser o alicerce da mente, o contacto e interação entre a 

criança e o meio envolvente propiciam, para além do motor, um desenvolvimento 

cognitivo e social. 

Há falta de políticas para a infância em Portugal, e é imperativo incutir a 

cumplicidade entre os diversos protagonistas (pais, escola e autarquia), de forma a 

promover a sustentabilidade urbana para a criança que poderá fundar-se em políticas de 

ordenamento dos espaços, criando ou melhorando os percursos para a escola, 

melhorando a iluminação, impondo limites de velocidade nas zonas escolares, 

realizando campanhas de prevenção rodoviária na escola. 
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Tendo também em consideração a conjuntura económica em que o país se 

encontra, as famílias deviam promover ainda mais o transporte ativo, pois para além do 

aspeto económico, poupança em combustíveis e manutenção dos transportes 

motorizados, haveria benefícios a nível ambiental com a diminuição do tráfego, da 

poluição, do uso dos recursos naturais.  

Propostas futuras de investigação: 

- Efetivar um estudo comparativo entre a perceção dos pais e das crianças 

relativamente às características ambientais e físicas;  

- Realizar um estudo comparativo da perceção do ambiente físico entre pais das 

crianças que realizam o TA e pais das crianças que não realizam TA; 

- Efetuar um estudo longitudinal em duas amostras distintas, uma com 

intervenção e outra sem intervenção de forma a verificar se ao longo dos anos houve 

alterações nos padrões de mobilidade da amostra. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Questionário – Transporte Ativo e Rotinas 



Para que o nosso país “pedale” num sentido saudável gostaríamos que 

respondesses às seguintes questões. Não te ocupará muito tempo, força!

Dados Sócio Biográficos

1 - Sexo 2 - Idade 3 - Ano de escolaridade 4 -    O teu encarregado  de educação é:

Masculino ___________ (anos) ________________________ Pai

Feminino Mãe

Irmão(ã)

Outro

Sim Não

6 -    Se sim, qual a profissão regular do teu encarregado de educação

7 - Qual o nível mais alto de estudos que o teu encarregado de educação atingiu?

1º Ciclo (4 anos de primária) Mestrado/Doutoramento

2º Ciclo (5º e 6º anos) Não sei

3º Ciclo (9ºano)

Secundário (12º ano)

Licenciatura

8 - Praticas algum exercício físico para além das aulas de Educação Física? 

Não Sim

9 - Se sim, qual? 

Desporto Federado? Desporto Escolar Lazer (Qual, ex: Natação, ballet...)

10 - Que tipo de desporto praticas? 

Futebol Atletismo Natação Hoquei em patins

Judo Karaté Outro (indica qual?)

11 - Quantas vezes por semana praticas desporto?

1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes ou mais

12 - Onde praticas o desporto?

Clube 

Piscina 

Ginásio

Outro (indica qual)

5 -    O teu encarregado de educação trabalha?

Questionário aos alunos – Transporte ativo e rotinas

1



I - CARATERIZAÇÃO GERAL

13 - Qual a distância de tua casa à escola? 

Até 1km 1,1 a 3 km 3,1 a 5km 5,1 a 7km

7,1 a 10 km 10km, ou mais

14 - Qual o principal meio de transporte que utilizas na tua deslocação casa-escola?

A pé Automóvel ligeiro Autocarro Barco

Comboio Motociclo Bicicleta Outro (táxi, eléctrico…)

15 - Utilizas um segundo meio de transporte? Sim Não Se sim, qual? 

16 - Quanto tempo demoras, em média, a chegar à escola (indica o tempo médio de deslocação, apenas num sentido)?

Até 15 minutos De 16 a 30 minutos de 31 a 60 minutos de 61 a 90 minutos

Mais de 90 minutos

II - USO DE BICICLETA, DESLOCAR A PÉ, PARES E FAMÍLIA

17 - Achas fixe deslocares-te a pé ou de bicicleta? 18 - Sabes andar de bicicleta?

Sim Não Sim Não

19 - Se respondeste não à questão anterior, gostarias de aprender?

Sim Não

20 - Se os teus amigos fossem para a escola a pé ou de bicicleta também gostarias?

Sim Não

21 - Se alguém de quem gostas, começar a andar de bicicleta também gostarias de o fazer?

Sim Não

22 - Tens bicicleta?

Sim Não

23 - Se sim, com que finalidade a utilizas?

24 - Como gostarias de vir para a escola ? a pé bicicleta nenhum dos dois

25 - Na deslocação para escola, quantas vezes por semana gostarias de utilizar o meio de transporte preferido?

Todos os dias 1 a 2x por semana 3 a 4x por semana

1 a 2x por mês Nunca

26 - porquê?

27 - Pensas ser possível fazer o percurso casa-escola a pé ou de bicicleta? Sim Não

2



28 - Em duas palavras explica porquê?

29 - Habitualmente como se deslocam as pessoas da tua família?

Automóvel Autocarro Outro (indica qual)

30 - Costumas andar de bicicleta com os teus pais, irmãos ou outro familiar?

Sim Não

31 - Se respondeste sim à questão anterior, quem?

Pai Mãe Irmãos Outros (quem?)

32 - Se sim, qual a periodicidade com que o fazes?

1 a 2x por semana 1 a 2x por mês

3 ou mais vezes por semana 1 a 2x durante as férias

Raramente Várias vezes durante as férias

III - BICICLETA EM SEGURANÇA

33 - Andas de bicicleta? 

Sim Não

34 - Se respondeste sim, sentes-te seguro e respeitado quando circulas de bicicleta? 

Sim Não

35 - Pensas existir algum trajeto alternativo, para realizares o percurso a pé ou de bicicleta de forma mais segura?

Sim Não

36 - Conheces as normas de circulação e conduta a pé ou em bicicleta? Sim Não

37 - Se sim, indica duas normas:

38 - Quando andas de bicicleta, respeitas as normas? Sim Não

39 - A tua escola possui estacionamento para bicicletas? Sim Não

40 - Se respondeste sim à questão anterior, achas que é seguro? Sim Não

41 - A tua escola dinamiza atividades desportivas de bicicleta, ou a pé? Sim Não

42 - Se sim, costumas participar?

Sim Não Quais?

43 - Sabes que a bicicleta permite transportar pequenos objetos? (ex: livros) Sim Não

3



44 - Sabes fazer pequenos arranjos numa bicicleta? (ex: colocar 1 corrente) Sim Não

IV - SAÚDE, AUTONOMIA

45 - A utilização da bicicleta e o andar a pé no percurso casa escola é importante para a tua saúde?

Sim Não

46 - A utilização da bicicleta e o andar a pé em actividades de lazer é importante para a tua saúde?

Sim Não

47 - A utilização da bicicleta, ou andar a pé no percurso casa escola é importante para a tua autonomia?

Sim Não

V - AMBIENTE E POUPANÇA

48 - A utilização da bicicleta  poderia reduzir o tempo gasto no percurso casa-escola?

Sim Não

49 - A utilização da bicicleta e o andar a pé seriam importantes para reduzir o trânsito?

Sim Não

50 - A utilização da bicicleta e o andar a pé seriam importantes para um ambiente menos poluído?

Sim Não

51 - A utilização da bicicleta ou o andar a pé ajudariam a poupar dinheiro?

Sim Não

52 - Se sim, em que achas que esse dinheiro poderia ser útil? 

53 - O que pensas ser necessário alterar, para que possas vir de bicicleta para a escola?

54 - O que pensas ser necessário alterar, para que possas vir a pé para a escola?

Gostarias de explicar com mais pormenor alguma resposta ou acrescentar alguma sugestão?

Agradecemos muito a tua colaboração!
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