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Resumo 
 

Título: O impacto das notas obtidas na disciplina de Educação Física na média global 

dos alunos do 3ºciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

Este estudo teve como principal propósito, analisar as notas obtidas dos alunos do 

3.ºciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário das escolas públicas da ilha Tercei-

ra no ano letivo 2016-2017, com especial atenção na disciplina de Educação Física, 

bem como examinar a relação destas com as diferentes variáveis: género, ano de es-

colaridade, escola e curso científico-humanístico.  

Para o efeito, foram examinados 2616 alunos, desde o ensino básico ao ensino se-

cundário, sendo 1467 do ensino básico e 1149 do ensino secundário. Para o estudo, 

foram retirados os alunos que não apresentavam nota na disciplina de Educação Físi-

ca, passando para uma amostra de 1457 alunos no ensino básico e 916 alunos no 

ensino secundário. O objetivo do estudo centrou-se na comparação da média aritméti-

ca dos alunos incluindo a disciplina de Educação Física e a média aritmética dos alu-

nos excluindo a disciplina de Educação Física. 

Os resultados mostraram que houve diferenças significativas em todas as variáveis no 

ensino secundário e na variável género no ensino básico. Contudo, apesar das dife-

renças verificadas, em todas as variáveis, tanto no ensino básico como no ensino se-

cundário, a disciplina de Educação Física aumentou a média aritmética dos alunos. No 

caso da variável género, é no sexo masculino que a EF aumenta mais a média. No 

que diz respeito às escolas, é na escola BS Jerónimo de Andrade que se verifica o 

maior aumento na média aritmética com a nota de EF, e em contrapartida é na escola 

BI da Praia da Vitória que se verifica um menor aumento na média aritmética dos alu-

nos. Na variável ano de escolaridade, verifica-se um aumento maior da média aritméti-

ca com a EF no ensino secundário, com o décimo primeiro ano a apresentar o valor 

mais alto. Em contrapartida, é o sétimo ano que apresenta o valor mais baixo no au-

mento da média aritmética. 

Palavras-chave: Média aritmética, Educação Física, escola, género, ano de escolari-

dade.   

Autor: Nuno Ortins Leite 
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Abstract 

 

Title: The impact of grades obtained in the discipline of Physical Education in the glob-

al average of students of the 3rd cycle of Basic Education and Secondary Education 

The main purpose of this study was to analyze the grades obtained from the students 

of the 3rd cycle of Basic Education and Secondary Education of the public schools of 

Terceira Island in the academic year 2016-2017, with special attention in the Physical 

Education discipline, as well as to examine the relationship with the different variables: 

gender, year of schooling, school and scientific-humanistic course. 

For this purpose, 2616 pupils were examined, from elementary to secondary education, 

1467 of primary education and 1149 of secondary education. For the study, the stu-

dents who did not present a grade in Physical Education were withdrawn, passing to a 

sample of 1457 students in primary education and 916 students in secondary educa-

tion. The objective of the study was to compare the arithmetic mean of the students 

including the Physical Education discipline and the arithmetic mean of the students 

excluding the Physical Education discipline. 

The results showed that there were significant differences in all variables in secondary 

education and in the gender variable in basic education. However, in spite of the differ-

ences observed, in all variables, both in basic education and upper secondary educa-

tion, the discipline of Physical Education increased the students' arithmetic mean. In 

the case of the gender variable, it is in the male sex that the EF increases more than 

the average. With regard to schools, it is in the BS Jerónimo de Andrade school that 

there is the highest increase in the arithmetic average with the EF grade, and in con-

trast it is in the BI school of Praia da Vitória that there is a smaller increase in the 

arithmetic mean of the students. In the variable year of schooling, there is a larger in-

crease of the arithmetic mean with the EF in secondary education, with the eleventh 

year presenting the highest value. On the other hand, it is the seventh year that pre-

sents the lowest value in the increase of the arithmetic mean. 

Keywords: Arithmetic mean, Physical Education, school, gender, year of schooling. 

Author: Nuno Ortins Leite 
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1. Introdução 
 

Com o presente documento, pretendo apresentar um estudo que tem como principal 

propósito, analisar o impacto da nota da disciplina de Educação Física na média final 

das notas dos alunos do 3.ºciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário das esco-

las públicas da ilha Terceira no ano letivo 2016-2017. Para o efeito, foram examinados 

2616 alunos, desde o sétimo ano do ensino básico ao décimo segundo ano do ensino 

secundário, sendo 1467 do ensino básico e 1149 do ensino secundário. 

Para analisar o impacto da nota da disciplina de Educação Física na média final das 

notas dos alunos, realizou-se uma comparação da média aritmética das notas dos 

alunos incluindo a disciplina de Educação Física e a média aritmética das notas os 

alunos excluindo a Educação Física. Estabeleceu-se a diferença entre a média aritmé-

tica das notas incluindo a EF e a média excluindo a EF, em que os valores negativos 

significam que a nota de Educação Física diminui a média final das notas e que os 

valores positivos significam que a nota de EF aumenta a média final das notas dos 

alunos. 

Perante os valores obtidos nessa diferença, foram realizados testes estatísticos para 

comparar os resultados para o género, para os diferentes anos de escolaridade e para 

as diferentes escolas da ilha, tanto aos alunos que frequentam o terceiro ciclo do ensi-

no básico como aos alunos que frequentam o ensino secundário. Deste modo, será 

possível verificar se o impacto da nota da disciplina de Educação Física na média final 

dos alunos apresenta diferenças significativas consoante as variáveis acima mencio-

nadas.   

Uma das razões para a escolha do estudo deve-se ao facto do Ministério da Educação 

pretender que a nota de Educação Física volte a contar para a média de acesso ao 

ensino superior para os alunos que estão a frequentar o décimo ano, no ano letivo 

2017/2018. Assim, este estudo permite analisar de forma geral, se a nota da disciplina 

de Educação Física beneficia ou prejudica os alunos na média aritmética das suas 

notas. Por esta razão, o resultado deste estudo é bastante pertinente, uma vez que 

pode perspetivar o impacto desta medida pretendida pelo Ministério da Educação. 
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2. Revisão da literatura 
 

2.1 Importância da Educação Física no contexto educativo 
 

Ao longo do tempo verifica-se que o papel da disciplina de Educação Física no contex-

to educativo tem vindo a aumentar, sendo hoje reconhecido os seus contributos para o 

desenvolvimento integral e harmonioso dos indivíduos (Ferreira, 2011). 

Loureiro (2012) afirma que a disciplina de EF tem um papel singular e inigualável na 

promoção e criação de hábitos de vida saudáveis. Pode ser a única forma de, através 

da criação dos propósitos para a aquisição de um estilo de vida ativo e saudável, im-

pondo-se esta promoção como meta de qualquer sistema educativo, muitas crianças 

conseguirem obter a prática de uma atividade física organizada e regular. 

Por outro lado, Brandão (2002) afirma que a disciplina de EF deve ser encarada como 

uma disciplina obrigatória no sistema educativo, pelo contributo que pode dar ao enri-

quecimento da qualidade de vida estimulando um processo de socialização assente 

em valores morais e que incluem uma prática regular de atividade física numa perspe-

tiva de saúde e bem-estar. A EF permite uma maior independência, estimula o aumen-

to da confiança pessoal, e apela à cooperação entre jovens. As aulas de EF fomentam 

uma criação básica motora e desportiva dos jovens, ações de criação de grupos des-

portivos escolares, promovem o desenvolvimento global do indivíduo (físico, psíquico e 

social), o enriquecimento cívico, bem como, facilitam a integração e a criatividade dos 

alunos. A EF é vista como o local da promoção da atividade física regular e considera-

da de extrema importância para que sejam construídos os alicerces de uma motivação 

inerente e para a importância do movimento nas diferentes fases do desenvolvimento. 

Assim, a escola em geral e a EF em particular podem comportar em si mecanismos 

importantes de manutenção e promoção da saúde.  

Para Tani (2007), a instituição ideal para a propagação do desporto, com os seus sa-

beres e práticas, é a escola através da Educação Física. Considera-a insubstituível no 

contexto escolar, desde que interligado aos princípios escolares. Defende, também, 

que na EF deve haver objetivos de rendimento, através da otimização, da aprendiza-

gem, da prática de várias modalidades e por todos os alunos, muito diferente do que 

se considera no desporto de rendimento ou competição.  



2º Ciclo (Mestrado) em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 

 

Nuno Ortins Leite 3 

 

Também para Taylor e Ntoumanis (2007), o local lógico para promover estilos de vida 

fisicamente ativos em crianças e adolescentes é a aula de Educação Física. É muito 

importante que a forma como as aulas se desenrolam sejam motivadoras para os es-

tudantes, já que a motivação tem sido regularmente associada a uma série de impor-

tantes e positivos resultados. 

Marques (2010), corroborado por Ribeiro em 2013, considera a escola como uma insti-

tuição social indispensável na sociedade que tem no seu currículo todos os conteúdos 

considerados fundamentais para a aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos; 

a Educação Física é um desses conteúdos que está presente em todos os anos de 

escolaridade até ao final do ensino secundário e que o facto de ter uma especificidade 

própria (onde os seus objetivos não podem ser atingidos por outra disciplina) atribui-

lhe um estatuto pedagógico. 

 

2.2 O contributo da EF no sucesso escolar dos alunos 

 
A infância é o período mais importante para adquirir um vasto leque de comportamen-

tos saudáveis e para assimilar os conhecimentos básicos e necessários à manutenção 

de um estilo de vida saudável.  

As escolas desempenham, claramente, um papel crucial neste domínio. Ao conside-

rarmos que esta é uma área em que há provas sólidas quanto à sua eficácia de inter-

venção, os estudos demonstram que tais ações modelares se devem centrar local-

mente, visando sobretudo as crianças de um leque de idades compreendido entre os 0 

e os 12 anos, sendo estas eficazes na mudança de comportamentos, a longo prazo 

(Martin, 1999).  

A participação na atividade física regular fornece uma ampla gama de aspetos saudá-

veis ao seu beneficiário. Deste modo, a inatividade física é, a seguir ao consumo de 

tabaco, que mais contribui para o aumento da morbilidade e da mortalidade em alguns 

países desenvolvidos.  

Na perspetiva de diversos autores, os praticantes de atividade física têm inúmeros 

benefícios a nível da sua saúde, tais como a redução no risco de doenças cardíacas e 

cardiovasculares; uma melhor recuperação de um ataque cardíaco e diminuição do 

risco de ter um segundo ataque cardíaco; redução do risco de acidente vascular cere-

bral; redução do risco de ter pressão alta e colesterol alto; prevenção e tratamento da 
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diabetes nos indivíduos não insulinodependentes; redução do risco de desenvolver e 

de morrer em consequência de alguns tipos de cancro; prevenção da obesidade e 

controlo do peso; diminuição da gordura corporal; aumento da musculatura magra, 

força muscular e densidade óssea; redução do risco das doenças crónicas e da morta-

lidade; melhoria da qualidade de vida e saúde a longo prazo; aptidão melhorada e re-

sistência; sistema imunológico mais forte; aumento da energia, e melhoria no sono 

(Batch, 2005; Carless & Douglas, 2008; Janssen & LeBlanc, 2010).  

Por outro lado, Turner, Rejeski, & Brawley (1997) afirmam que também existem bene-

fícios para a sanidade mental, a exemplo do aumento da autoestima; da melhoria do 

humor e da sensação de bem-estar; da redução de stress, da ansiedade e da depres-

são; da melhoria da concentração, com aumento da memória e da aprendizagem, e de 

um melhor desempenho escolar; redução do sentimento de fadiga e de depressão, a 

par da melhoria do bem-estar psicológico e da consciência mental. 

Num estudo realizado por Byrd, J. (2007), verificamos que existe uma relação entre o 

exercício físico e o sucesso escolar dos alunos. Ou seja, os alunos mais ativos fisica-

mente obtiveram melhores resultados, em detrimento dos menos ativos, tendo sido 

consensual, no estudo, uma relação positiva entre a atividade física e o rendimento 

académico dos alunos.  

Num outro estudo, realizado por Mendes, F. (2012), verificou-se que a maioria dos 

docentes da própria disciplina se mostra unânime ao concordar que, através da Edu-

cação Física, os alunos gozam da oportunidade de estreitar relações e aprofundar o 

conhecimento e o relacionamento interpessoais, particularmente entre pares, passan-

do, assim, a conhecer melhor os colegas. Assim, a EF constitui-se como fator de soci-

alização e de integração dos alunos. Além disso, contribui ainda, para um ensino-

aprendizagem mais pleno relativamente a regras de comportamento social e de edu-

cação cívica, como, por exemplo, a valorização do respeito pelos outros e o reconhe-

cimento da importância do trabalho em equipa. 

Segundo Lee et al (2012), o trabalho de equipa e a cooperação que existe entre os 

alunos durante as diversas atividades desportivas constituem fatores cruciais para a 

formação do caráter e da personalidade do indivíduo. A circunstância de se pertencer 

a um grupo/equipa, nomeadamente o sentido social de pertença, e a prática desporti-

va fomentam a disseminação de valores sociais de sumo relevo e essenciais a uma 

vida digna e mais plena, tais como o sentido de responsabilidade, a lealdade, o fair-

play e o respeito pelo próximo. Também Edginton & Randall (2005), corroborado por 
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Mendes em 2012, salienta que a prática de exercício físico se reveste de considerável 

relevância no que às relações sociais diz respeito, concorrendo para a promoção das 

ligações dos alunos entre pares, bem como entre estes e os professores e o restante 

meio escolar. Ora, todos estes efeitos sociais e cívicos se repercutem, positivamente, 

na vida escolar, podendo contribuir largamente para o sucesso escolar. 

Segundo Singh, Uijtdewilligen, Twisk, Mechelen, & Chinapaw (2011), corroborado por 

Mendes em 2012, num trabalho científico realizado recentemente, mostra que a práti-

ca de exercício físico melhora o rendimento e as notas escolares dos alunos. Nesse 

sentido, especialistas holandeses, da Universidade Livre de Amesterdão, comprova-

ram que, de facto, as notas dos alunos melhoram com a prática da atividade física, 

confrontando diretamente as duas realidades. Neste trabalho de pesquisa, é corrobo-

rada a influência positiva que o exercício físico oferece na função cerebral e cognitiva, 

já realçada em diversos estudos.  

Cotman & Berchtold (2002), corroborado por Mendes em 2012, afirma que uma das 

vantagens é que a prática de exercício físico melhora a capacidade pulmonar e cardí-

aca, levando mais oxigénio ao cérebro. Outra das hipóteses testadas explica a melho-

ria do rendimento escolar dos alunos pelo facto do exercício físico aumentar o nível 

das endorfinas e da noradrenalina, fazendo baixar o nível de stress e melhorar o hu-

mor, como referem os autores do estudo.  

Acrescentam ainda os mesmos investigadores que a EF, além de favorecer os fatores 

de crescimento, pode melhorar o comportamento das crianças nas aulas e aumentar a 

concentração nos conteúdos académicos. Como base para a investigação, a equipa 

da Universidade Livre de Amesterdão utilizou todos os trabalhos publicados entre 

1990 e 2010 com referência ao exercício físico e à aprendizagem escolar, em crianças 

e jovens com idades compreendidas entre os seis e os 18 anos. Na revisão de dados, 

com base nos 14 trabalhos considerados mais relevantes, os investigadores holande-

ses demonstraram a relação entre o exercício físico e o sucesso escolar.  

Segundo Dubow & Kelly, 2003, corroborado por Mendes em 2012, a sensação de 

bem-estar físico e emocional advindos da prática de atividade física manifestam-se 

passíveis de aumentar a boa disposição para as restantes disciplinas. 

Mendes (2012) afirma que diversos estudos referem, igualmente, a existência de uma 

relação positiva entre atividade física e o rendimento escolar. Os alunos que conserva-

ram um nível mais alto de atividade física adquiriram uma maior tendência para obte-
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rem sucesso escolar, ao contrário dos menos ativos fisicamente. Outras teorias expli-

cam a melhoria do rendimento escolar dos alunos pela circunstância do exercício físi-

co aumentar o nível das endorfinas e das noradrenalinas, o que provoca uma diminui-

ção do stress e a melhoria no humor. 

  

2.3 Diferença de género 
 

Uma variável a inserir neste estudo é a variável “género”. Esta é uma variável que se 

encontra em diversas investigações, sendo que nem sempre existe um consenso nas 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois géneros. Uma das razões por 

inserir esta variável reside no facto de os jovens de diferentes idades possuírem distin-

tas conceções de habilidade e formularem diferentes atribuições para o suces-

so/insucesso da aprendizagem. Henrique (2004) afirma que existem estudos que têm 

mostrado diferenças nas perceções e interesses em função do género dos alunos. É 

de realçar que a variável “género” define-se como uma variável a ser estudada, visto 

também alguns estudos mostrarem que as diferenças de aprendizagem por género 

são uma consequência de expetativas culturais e da sociedade e não de diferenças 

naturais (Eccles e Harold, 1991).  

Pereira, Costa e Diniz (2009), que no seu estudo utilizaram uma amostra de 198 alu-

nos do 9º ano de escolaridade, verificaram diferenças significativas nas atitudes face à 

Educação Física entre os alunos do sexo masculino e feminino, sendo que os primei-

ros manifestam uma atitude mais favorável que os últimos. Os autores chegaram mais 

longe afirmando que as diferenças significativas existentes entre os diferentes sexos 

em relação às atitudes face à disciplina, poderiam estar relacionadas com elementos 

culturais.  

Santos (2001) encontrou na sua pesquisa com alunos do 9º ano de escolaridade, dife-

renças entre os géneros, sendo que os seus resultados demonstraram que as rapari-

gas consideraram suficiente a carga horária à disciplina de Educação Física, ao con-

trário dos rapazes. Existiu uma variação de interesse no género, nas atividades des-

portivas, nas dimensões do gosto e na perceção de competência. As raparigas de-

monstraram variações positivas e negativas no gosto e nas perceções de competên-

cias e os rapazes tiveram variações negativas no gosto e na atribuição de perceção de 

competência. O interesse dos alunos é diferenciado pelo género nas atividades des-

portivas e nas unidades estudadas. Os rapazes gostam mais pela alegria que a com-
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petição proporciona, têm uma maior perceção de competência positiva e consideram 

mais importantes as razões da aptidão. As raparigas classificam mais o gosto pelos 

aspetos sociais, pelo professor, pelo divertimento e menos pela competição. 

Também Pereira (2008) encontrou diferenças entre os géneros, demonstrando que os 

alunos do sexo masculino apresentaram uma orientação para o ego e uma perceção 

de competência em Educação Física mais elevada, bem como uma atitude mais favo-

rável face à Educação Física que os alunos do sexo feminino.  

Outro autor que se debruçou sobre este assunto foi Brandão (2002), que no seu estu-

do com 410 estudantes, apurou que apesar de na sua amostra 68,13% de raparigas e 

83,44% de rapazes optassem por ter Educação Física, consideraram a percentagem 

de alunos que diz não querer frequentar esta disciplina (31,87% para raparigas; 

16,56% para rapazes), particularmente o género feminino, relativamente elevada e 

preocupante. Estes resultados fizeram com que o autor concluísse que apesar de ha-

ver uma atitude positiva dos alunos para com a disciplina de uma forma geral, uma vez 

que 74,02% dos alunos escolheriam frequentar a disciplina, estes resultados sugerem, 

também, uma atitude manifestamente mais positiva por parte dos alunos do género 

masculino e uma atitude menos favorável por parte dos alunos do género feminino, 

face à Educação Física Escolar.  

Outras diferenças entre sexos encontradas no estudo foram as seguintes: os rapazes 

frequentemente associam e valorizam, mais do que as raparigas, o sentimento favorá-

vel que nutrem pela Educação Física à perceção de êxito nas atividades. As raparigas 

valorizam o processo de avaliação justo na disciplina e a boa organização da aula. Em 

forma de síntese, os alunos do sexo masculino caracterizaram-se por apresentarem 

uma atitude mais favorável face à Educação Física, existindo diferenças estatistica-

mente significativas na orientação para o ego no contexto da Educação Física, perce-

ção de competência nessa disciplina e perceção dos resultados que normalmente ob-

têm na Educação Física entre os alunos do sexo feminino e os do sexo masculino, 

apresentando estes últimos sujeitos níveis mais elevados nessas três variáveis.  

É importante realçar que quando se investiga sobre diferenças de géneros, é necessá-

rio ter sempre cuidado em relação às diferenças culturais visto que as perceções acer-

ca dos estereótipos dos géneros pode derivar entre culturas, mas é sempre importante 

numa investigação desta natureza apresentar também dados obtidos em nações mais 

distantes e culturas diferentes, como é o caso de um estudo realizado com uma amos-

tra aleatória de estudantes (N= 860) de oito escolas chinesas de ensino médio, sendo 
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que 421 (48,40%) eram alunos do sexo feminino e 439 (50,50%) do sexo masculino. 

Os resultados do estudo revelaram que os rapazes e raparigas no Oriente apresenta-

ram diferenças na valorização da Educação Física e performances na aprendizagem e 

avaliação de resultados. A pesquisa demonstrou que os alunos do sexo masculino do 

ensino médio atribuem maior utilidade e valor intrínseco à Educação Física, tendo uma 

experiência mais positiva das aulas. (Ding, Sun e Chen, 2011) 

Silvares (2013), no seu estudo com 323 alunos do ensino básico e secundário – 184 

alunos do sexo feminino e 139 alunos do sexo masculino, concluiu que o género mas-

culino demonstra ter mais gosto e satisfação/prazer com a disciplina de Educação Fí-

sica, apresentam resultados que apontam para o facto de acharem a disciplina mais 

importante e apresentarem uma atitude mais positiva face à disciplina.  

Pizani, J., Barbosa-Rinaldi, L., Miranda, A., Vieira, L. (2016) no seu estudo com 371 

alunos de duas escolas da Região Sul do Brasil – 115 alunos e 256 alunas, conclui 

que existiam diferenças significativas entre os géneros, principalmente em relação à 

motivação extrínseca regulação identificada, regulação externa e desmotivada.  

Petrica, Grilo, Orfão e Roque (1999), no seu estudo com 782 estudantes do ensino 

básico não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os géneros 

quanto às atitudes perante a Educação Física.  

Outro estudo realizado por Tannehill e Zakrajsek (1993) também entra em coerência 

com o anterior. Uma pesquisa com abordagem multicultural, onde foi administrado um 

questionário a 366 alunos do ensino médio e secundário norte-americano (middle and 

High school) em três escolas urbanas conhecidas por possuir um expressivo número 

de estudantes de várias etnias. As autoras pretendiam conhecer a atitude desses alu-

nos face à Educação Física e ao desporto. Os resultados mostraram que 57% dos 

alunos consideraram a disciplina importante para a sua formação, não tendo sido no-

tada diferenças significativas entre os géneros. O envolvimento social (fazer amigos) e 

a intenção de manter a forma física foram os motivos que mais contribuíram para o 

gosto pela disciplina.  

Em suma, pode-se afirmar que existem estudos que se confrontam, na medida em que 

alguns autores defendem a existência de diferenças significativas entre os géneros, 

enquanto que outros apresentam resultados contrários. É de realçar que quando são 

encontradas diferenças, é o género masculino que tende a ter uma atitude mais positi-

va acerca da disciplina de Educação Física. 
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2.4 Diferença entre ano de escolaridade  
 

Em relação à variável referente ao ano de escolaridade dos alunos, a literatura atual 

tende a encontrar resultados que evidenciam o facto que à medida que os anos letivos 

aumentam, as atitudes positivas em relação à Educação Física têm tendência a dimi-

nuir. Pizani, J., Barbosa-Rinaldi, L., Miranda, A., Vieira, L. (2016) justificam tal situação 

pelo facto de no ensino secundário os alunos receberem o mesmo conteúdo que no 

ensino básico. Quando os estudantes vão avançando no seu ciclo de estudos, a falta 

de interesse devido à natureza repetitiva das atividades é composta, e ocorre um pos-

terior declínio na componente afetiva da atitude (Subramaniam e Silverman, 2007). 

Assim sendo, segundo os mesmos autores, os professores de Educação Física que 

assumem que trabalham com o mesmo tipo de jogos e atividades, independentemente 

do nível de ensino podem ter a necessidade de repensar o seu conceito de ensinar.  

Os autores defendem também que os professores para combaterem esta falta de inte-

resse, deviam usar diferentes/outros métodos de ensino tais como abordagens de 

descoberta/resolução de problemas através de tarefas bem como no planeamento de 

melhoria de estratégia, ou análise de vídeos com o desempenho dos alunos e delinear 

formas de melhorar. Além disso, poderiam proporcionar aos alunos tomadas de deci-

sões e responsabilidade pelas atividades.  

Outra investigação acerca do tema foi realizada por Johnston, Delva e O’Malley (2007) 

que pretenderam determinar os níveis de empenho na disciplina de Educação Física e 

participação em desportos entre os estudantes americanos do ensino regular. Os auto-

res verificaram que as taxas de participação efetiva de alunos nas aulas de Educação 

Física diminuíram substancialmente entre o 8º e 12º ano. Os diretores da escola inqui-

ridos no estudo estimaram que mais de 90% dos alunos do 8ºano participam nas aulas 

de Educação Física, em contrapartida apenas 34% dos alunos do 12ºano o fazem. 

Estes resultados demonstram o desinteresse dos alunos nas aulas de EF à medida 

que avançam na escolaridade.  

É de realçar que os mesmos autores alertaram que este acentuado declínio na partici-

pação da disciplina entre o 8 º e 12 º ano, de 91% a 34% de participação deve ser mo-

tivo de séria preocupação, tendo em conta a epidemia de obesidade que afeta a Amé-

rica. Mais de um terço dos alunos do 10 º ano e dois terços do 12º ano, que poderia 

estar a auferir de exercício regular no contexto do currículo de Educação Física esco-
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lar, simplesmente não realiza. É necessário também alertar que o currículo escolar 

americano é diferente do português, mas é sempre importante apresentar estas con-

clusões, que por vezes também são possíveis de comparar com a nossa realidade.  

Outro estudo na área foi o de Subramaniam e Silverman (2007), que teve como objeti-

vo determinar as atitudes dos estudantes do ensino médio para a Educação Física. Os 

participantes do estudo foram os alunos (n= 995) de 6º ano, 7ºano e 8ºano provenien-

tes de três escolas de ensino médio em dois distritos escolares dos Estados Unidos. 

Em geral, todos os alunos tinham atitudes moderadamente positivas em relação à 

Educação Física. Houve, no entanto, um declínio nos valores de atitude à medida que 

os alunos evoluíram em nível de graduação. Graus mais elevados apresentaram me-

nores valores médios. A análise de dados descritiva indicou que houve uma influência 

no nível de grau de escolaridade em relação às atitudes para com a disciplina de Edu-

cação Física, na medida em que o nível de ensino aumentou e a pontuação média de 

atitude começou a diminuir. 

Em Portugal, Silvares (2013), no seu estudo com 323 alunos do ensino básico e se-

cundário – 104 alnos do 6ºano de escolaridade, 107 do 9ºano e 112 do 11ºano – veri-

ficou não existirem diferenças estatisticamente significativas em relação às atitudes de 

gosto, satisfação e prazer com a disciplina de EF, contrariando os estudos anteriores. 

Silvares refere que os seus resultados não seguem a tendência da literatura, colocan-

do a hipótese que a sua amostra pode não ser uma representação da população por-

tuguesa. 

Como foi possível observar, na literatura atual existe um certo consenso em relação à 

influência dos anos de escolaridade na atitude dos alunos face à Educação Física, 

pois à medida que a escolaridade aumente a atitude tende a ser menos positiva.  
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3. Objetivos do Trabalho 
 

Com este trabalho pretende-se realizar um estudo estatístico sobre o impacto da nota 

da disciplina de Educação Física com as notas finais dos alunos que frequentam o 

ensino regular do 3.ºciclo e ensino secundário de todas as escolas públicas da Ilha 

Terceira, os com seguintes objetivos: 

1. Verificar e comparar a média aritmética das notas dos alunos, incluindo a discipli-

na de Educação Física e a média aritmética das notas dos alunos, excluindo a discipli-

na de Educação Física; 

2. Analisar estatisticamente os resultados obtidos pelos alunos do terceiro ciclo de 

ensino básico consoante o género (masculino e feminino), ano de escolaridade (séti-

mo, oitavo e novo ano) e escola (BS Tomás de Borba, S Jerónimo E. Andrade, BI 

Praia da Vitória, BI Angra do Heroísmo, BI Francisco F. Drummond, BI Biscoitos e S. 

Vitorino Nemésio); 

3. Analisar estatisticamente os resultados obtidos pelos alunos do ensino secundário 

consoante o género (masculino e feminino); ano de escolaridade (décimo, décimo pri-

meiro e décimo segundo ano); curso científico-humanístico (Ciências e Tecnologias, 

Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades, e Artes Visuais); e escola (BS 

Tomás de Borba, S Jerónimo E. Andrade e S. Vitorino Nemésio). 
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4. Metodologia  
 

Este capítulo será organizado com a caracterização da amostra, o material utilizado 

para o tratamento dos dados, os procedimentos para a recolha e tratamento dos da-

dos e a limitações na recolha dos dados.  

 

4.1. Caracterização da Amostra 

Pretende-se intervir na população escolar das escolas públicas do ensino regular do 

terceiro ciclo e do ensino secundário da ilha Terceira, na Região Autónoma do Açores. 

A amostra inicial do terceiro ciclo foi de mil quatrocentos e sessenta e sete alunos, dos 

quais dez foram excluídos por não frequentar a disciplina de Educação Física. No caso 

do ensino secundário, a amostra inicial foi de mil cento e quarenta e nove alunos, dos 

quais duzentos e trinta e três alunos foram excluídos, pela mesma razão. 

 

Quadro n.º1 – Número de alunos no Ensino Básico e Secundário 

 

Ensino Secundário Ensino Básico 

Ano Nº alunos % 

 
10º 333 36,4 

11º 289 31,6 

12º 294 32,1 

Total 916 100,0 

Ano Nº alunos % 

 7º 489 33,6 

8º 479 32,9 

9º 489 33,6 

Total 1457 100,0 
 

Assim, podemos observar com o quadro acima apresentado que as amostras reais 

são de novecentos e dezasseis alunos no ensino secundário, em que trezentos e trinta 

e três alunos estão a frequentar o décimo ano de escolaridade, duzentos e oitenta e 

nove alunos a frequentar o décimo primeiro ano e duzentos de noventa e quatro a fre-

quentar o décimo segundo ano; e de mil quatrocentos e cinquenta e sete alunos, em 

que quatrocentos e oitenta e nove alunos frequentam o sétimo ano de escolaridade, 

quatrocentos e setenta e nove alunos frequentam o oitavo ano e quatrocentos e oiten-

ta e nove alunos frequentam o nono ano de escolaridade.  
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4.2. Procedimentos  

1. Pedido de autorização à Direção Regional da Educação para recolha das pautas 

com as notas finais do ano letivo 2016-2017 nas diferentes escolas públicas da ilha 

Terceira, garantindo a confidencialidade dos alunos. 

2. Recolha de cópias das pautas do terceiro período do ano letivo 2016-2017 junto 

dos conselhos executivos das respetivas escolas. 

3. Registo e tratamento estatístico dos dados recolhidos, no software Statistical Pac-

kage for the Social Science - SPSS, versão 23. 

4. Verificação da média aritmética das notas dos alunos, incluindo a disciplina de Edu-

cação Física e da média aritmética das notas dos alunos, excluindo a Educação Físi-

ca.  

5. Cálculo da diferença entre as duas médias referidas anteriormente. 

 

4.3. Limitações 

Um das limitações presente neste estudo foi na recolha dos dados. Para garantir a 

confidencialidade dos alunos, ficou ao critério da escola enviar as cópias das pautas 

com a referência do género dos alunos. Assim, algumas escolas optaram por não 

mencionar o género dos alunos, pelo que não foi possível analisar da amostra total, na 

vaiável género. Esta situação verificou apenas no ensino básico, em que dos 1457 

alunos, apenas 308 não mencionam o seu género, o que fez com que a amostra para 

a variável Género fosse de 1149 alunos.  

 

4.4. Análise Estatística 
 

A análise estatística foi realizada com recurso ao Statistical Package for the Social 

Science - SPSS, versão 23, com a utilização de duas base de dados, uma com o con-

junto de dados do terceiro ciclo do ensino básico e outra com o conjunto de dados do 

ensino secundário. Em ambos os níveis de ensino, foram realizados os testes de nor-

malidade Kolmogorov-Smirnov para determinar se o conjunto de dados seria modela-

do por uma distribuição normal; e os testes de Wilcoxon Signed – para determinar a 
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existência de diferenças significativas entre a média das notas, incluindo a disciplina 

de Educação Física e a média das notas, excluindo a disciplina de Educação Física. 

Para analisar essas diferenças consoante as diferentes variáveis (género, ano de es-

colaridade, escola e curso científico-humanístico) foram utilizados os testes da media-

na para variáveis independentes. 
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5. Resultados 

 
Neste capítulo serão apresentados os resultados do estudo. Em primeiro lugar os re-

sultados relativos ao terceiro ciclo do ensino básico e posteriormente os resultados do 

ensino secundário. Em ambos os níveis de ensino foram realizados os testes de nor-

malidade para determinar se o conjunto de dados é modelado por uma distribuição 

normal; e os testes para determinar a existência de diferenças significativas entre a 

média das notas, incluindo a disciplina de Educação Física e a média das notas, exclu-

indo a disciplina de Educação Física. 

Em ambos os níveis de ensino, determinou-se que as variáveis do estudo não apre-

sentam uma distribuição normal, pelo que se optou por testes não paramétricos.  

Verificando a existência de diferenças significativas, foram apresentados novos testes 

para determinar a existência ou não de diferenças consoante as diferentes variáveis 

nominais do estudo: o Género, que distingue o sexo masculino do feminino; o Ano de 

escolaridade, que distingue os diferentes anos de escolaridades (sétimo, oitavo e no-

vo, do ensino básico; e décimo, décimo primeiro e décimo segundo, do ensino secun-

dário); a Escola, onde podemos analisar as sete escolas que se lecionam o terceiro 

ciclo do ensino básico – Básica Integrada da Praia da Vitória, Básica Integrada dos 

Biscoitos, Básica Integrada de Angra do Heroísmo, Básica Integrada Francisco F. 

Drummond, Secundária Jerónimo E. de Andrade, Secundária Vitorino Nemésio e Bá-

sica e Secundária Tomás de Borba – e as três escolas em que se lecionam o ensino 

secundário - Secundária Jerónimo E. de Andrade, Secundária Vitorino Nemésio e Bá-

sica e Secundária Tomás de Borba; e por último a variável, apenas presente no ensino 

secundário, o Curso científico-humanístico, que distingue os cursos de Ciências e 

Tecnologias, de Ciências socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes.  
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5.1. No 3.ºCiclo 
 

Quadro n.º2 – Resultados das médias e a respetiva diferença 

dos alunos no 3.ºciclo no ensino básico 

Nº de alunos 

 1457 

Média geral 

com EF 

Média geral sem 

EF 

Diferença entre 

as médias 

Mean 3,58779 3,55115 0,0366 

Std. Deviation ,612239 ,637077 0,06566 
 

Com uma amostra de 1457 alunos a frequentar o terceiro ciclo do ensino básico, é 

possível verificar, através do quadro acima apresentado, que a média geral incluindo a 

disciplina de Educação Física (3,588) é superior à média geral excluindo a disciplina 

de EF (3,551), o que significa dizer que a nota de EF “ajuda” a subir a média aritmética 

dos alunos.  

Quadro n.º3 – Teste do Wilcoxon Signed no 3.ºciclo  

*Diferenças significativas entre a média com EF e sem EF 

Através do teste do Wilcoxon Signed, obteve-se uma estatística de teste de 18,543 e 

um valor-p de 0,000. Como o valor-p é menor de 0,05, podemos afirmar que existem 

evidências estatísticas suficientes para afirmar que as diferenças entre a média das 

notas, incluindo a disciplina de Educação Física e a média das notas, excluindo a dis-

ciplina de Educação Física são significativas nos alunos do terceiro ciclo do ensino 

básico. 
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Figura 1 – Diferença entre a média com EF e a média sem EF no 3.ºciclo 

Podemos acrescentar, através da figura 1 – onde se estabelece uma diferença entre a 

média incluindo a disciplina de Educação Física e a média excluindo a disciplina de 

Educação Física e se verifica que os valores são maioritariamente positivos, isto é, 

estão em maior quantidade do lado direito da linha referente ao valor zero, no gráfico – 

que essas diferenças significativas, são no sentido de a disciplina de Educação Física 

“ajudar” a subir a média dos alunos. 

Deste modo, fomos analisar se estas diferenças significativas se verificam consoante a 

escola, o ano de escolaridade e género. 

Quadro n.º 4 – Resultados das médias e a respetiva diferença nas escolas do 3.ºciclo 

Escolas 
Média geral 

com EF 

Média geral 

sem EF 

Diferença entre 

as médias 

EBI Praia da Vitória 

99 alunos 

Mean 3,57329 3,56212 0,0112 

Std. Deviation ,776460 ,791679 0,05596 

EBI Biscoitos 

116 alunos 

Mean 3,42933 3,41194 0,0174 

Std. Deviation ,611812 ,645642 0,06735 

EBI Angra do Heroísmo 

174 alunos 

Mean 3,32073 3,27834 0,0424 

Std. Deviation ,531395 ,552918 0,05667 

EBI Francisco F. Drummond 

134 alunos 

Mean 3,61382 3,59656 0,0173 

Std. Deviation ,475221 ,501542 0,05807 

ES Vitorino Nemésio 

351 alunos 

Mean 3,68238 3,64980 0,0326 

Std. Deviation ,609757 ,633000 0,06451 

ES Jerónimo E. Andrade 

284 alunos 

Mean 3,54979 3,50156 0,0482 

Std. Deviation ,562831 ,587267 0,06678 

EBS Tomás de Borba 

299 alunos 

Mean 3,72289 3,67123 0,0517 

Std. Deviation ,635958 ,669277 0,06977 
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Com a distribuição da amostra pelas diferentes escolas da ilha Terceira, é possível 

verificar, através do quadro acima apresentado, que as escolas BS Tomás de Borba e 

S Jerónimo E. Andrade apresentam os valores mais altos na diferença entre as duas 

médias, o que significa dizer que o impacto da nota da disciplina de Educação Física é 

maior na média geral dos alunos; enquanto que são as escolas BI de Praia da Vitória, 

BI Biscoitos e BI Francisco F. Drummond que apresentam as diferenças mais baixas – 

existe um impacto menor da nota de EF na média geral dos alunos. Contundo, nas 

setes escolas, a média geral incluindo a disciplina de Educação Física é superior à 

média geral excluindo a disciplina de EF, o que significa dizer que a nota de EF “ajuda” 

a subir a média aritmética dos alunos, em todas as escolas. Podemos ainda observar, 

uma variação na quantidade de número de alunos nas diferentes escolas, em que a 

ES Vitorino Nemésio apresenta trezentos e cinquenta e um alunos e a EBI Praia da 

Vitória apresenta noventa e nove alunos, sendo as escolas com o maior e menor nú-

mero de alunos respetivamente.  

Quadro n.º5 - Teste da mediana para variáveis independentes – escolas do 3.ºciclo 

*Diferenças significativas entre as diferentes escolas 

Estatisticamente utilizou-se o teste da mediana para variáveis independentes para 

comparar os valores nas diferentes escolas, tendo-se obtido uma estatística de teste 

de 35.025 e um valor-p de 0,000. Como o valor-p é menor de 0,05, podemos afirmar 

que existem diferenças significativas entre a mediana da diferença entre as médias 

das notas incluindo a Educação Física e excluindo a Educação Física nas diferentes 

escolas da ilha Terceira.  
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Figura 2 – Valores da mediana da diferença entre as médias nas diferentes escolas do 3.ºciclo 

Com a figura 2, ilusa bem as variações dos valores da mediana nas diferentes escolas 

do terceiro ciclo do ensino básico. As escolas BS Tomás de Borba e S Jerónimo E. 

Andrade apresentam os valores mais altos, enquanto que, são as escolas BI da Praia 

da Vitória, BI Biscoitos e BI Francisco F. Drummond apresentam os valores mais bai-

xos. 

 

Quadro n.º6 – Resultados das médias e a respetiva diferença nos três anos 

de escolaridade do 3.ºciclo 

Ano 
Média geral com 

EF 

Média geral 

sem EF 

Diferença entre 

as médias 

7º 

489 alunos 

Mean 3,56713 3,53481 0,0323 

Std. Deviation ,686947 0,713634 0,06304 

8º 

479 alunos 

Mean 3,54690 3,51109 0,0358 

Std. Deviation ,579176 0,602728 0,06358 

9º 

489 alunos 

Mean 3,64852 3,55115 0,0418 

Std. Deviation ,558690 0,637077 0,06566 
 

Em relação ao ano de escolaridade, mais uma vez, verificou-se que a média geral in-

cluindo a disciplina de Educação Física é superior do que a média geral excluindo a 

disciplina de EF, nos três anos de escolaridade, o que significa que a nota de EF “aju-

da” a subir a média aritmética dos alunos.   
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Quadro n.º7 – Teste da mediana para variáveis independentes – Ano de escolaridade do 3.ºciclo 

**Não existem diferenças significativas 

Através do teste da mediana para variáveis independentes, obteve-se uma estatística 

de teste de 2,647 e um valor-p de 0,266. Como o valor-p é maior de 0,05, podemos 

afirmar que não existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que as dife-

renças entre as médias das notas incluindo a Educação Física e excluindo a Educação 

Física em relação ao ano escolar são significativas. 

 

Quadro n.º8 – Resultados das médias e a respetiva diferença do alunos do 

3.ºciclo consoante o género 

Género 
Média geral com 

EF 

Média geral 

sem EF 

Diferença entre 

as médias 

Masculino 

572 alunos 

Mean 3,56091 3,49830 0,0626 

Std. Deviation ,597298 ,628030 0,06500 

Feminino 

577 alunos 

Mean 3,68893 3,67527 0,0137 

Std. Deviation ,651315 ,666239 0,06057 

Total 

1149 

Mean 3,62520 3,58717 0,0380 

Std. Deviation ,628009 ,653243 0,06739 
 

No que diz respeito ao género, verificou-se, novamente, que a média geral incluindo a 

disciplina de Educação Física é superior do que a média geral excluindo a disciplina 

de EF, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, o que significa que a nota de 

EF “ajuda” a subir a média aritmética das notas dos alunos e das alunas. Como pode-

mos observar no quadro n.º8, o valor da diferença entre as médias é superior nos ra-

pazes, o que significa que a disciplina de Educação Física ajuda a “subir” a média 

mais nos rapazes do que nas raparigas. 
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Quadro n.º9 – Teste da mediana para variáveis independentes – Género do 3.ºciclo 

*Diferenças significativas entre o género 

Estatisticamente utilizou-se o teste da mediana para variáveis independentes, tendo-

se obtido uma estatística de teste de 115,939 e um valor-p de 0,000. Como o valor-p é 

menor de 0,05 podemos afirmar que existem diferenças significativas entre a mediana 

da diferença entre as médias das notas incluindo a Educação Física e excluindo a 

Educação Física em relação ao género.  
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5.2. Ensino Secundário 

Quadro n.º10 – Resultados das médias e a respetiva diferença dos 

alunos no ensino secundário 

Nº de alunos 

916 alunos 

Média geral com 

EF 

Média geral sem 

EF 

Diferença entre as 

médias 

Mean 12,3568 11,8674 0,04869 

Std. Deviation 3,07380 3,52686 0,74374 

Com uma amostra de 916 alunos a frequentar o ensino secundário, é possível verifi-

car, através do quadro acima apresentado, que a média geral incluindo a disciplina de 

Educação Física é superior à média geral excluindo a disciplina de EF, o que significa 

que a nota de EF “ajuda” a subir a média aritmética dos alunos.  

Quadro nº.11 – Teste do Wilcoxon Signed no ensino secundário  

 
*Diferenças significativas entre a média com EF 

e sem EF 

Através do teste do Wilcoxon Signed para a amostra, obteve-se uma estatística de 

teste de 18,475 e um valor-p de 0,000. Como o valor-p é menor de 0,05, podemos 

afirmar que existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que as diferenças 

entre a média das notas incluindo a disciplina de Educação Física e a média das notas 

excluindo a disciplina de Educação Física são significativas. 
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Figura 3 – Diferença entre a média com EF e a média sem EF no ensino secundário 

Podemos acrescentar, através da figura 3 – onde se estabelece uma diferença entre a 

média incluindo a disciplina de Educação Física e a média excluindo a disciplina de 

Educação Física e se verifica que os valores são maioritariamente positivos, isto é, 

estão em maior quantidade do lado direito da linha referente ao valor zero, no gráfico – 

que essas diferenças significativas, vão no sentido de a disciplina de Educação Física 

“ajudar” a subir a média das notas dos alunos. 

Deste modo, fomos verificar se estas diferenças significativas se verificam consoante a 

escola, o ano de escolaridade, o género e curso cientifico-humanístico. 

 

Quadro n.º12 – Resultados das médias e a respetiva diferença nas escolas do ensino 

secundário 

Escola 
Média geral 

com EF 

Média geral 

sem EF 

Diferença entre 

as médias 

EBS Tomás de Borba 

237 alunos 

Mean 12,8098 12,5243 0,2855 

Std. Deviation 2,76306 3,20206 0,70153 

ES Jerónimo E. Andrade 

374 alunos 

Mean 12,2152 11,4971 0,7112 

Std. Deviation 2,99428 3,48639 0,69904 

ES Vitorino Nemésio 

305 alunos 

Mean 12,1784 11,8086 0,3698 

Std. Deviation 3,36064 3,74913 0,75889 
 

Com a distribuição da amostra pelas três escolas secundárias da ilha Terceira, é pos-

sível verificar, através do quadro n.º12, que a escola S Jerónimo E. Andrade apresenta 

o valor mais alto na diferença entre as duas médias, o que significa que o impacto da 

nota da disciplina de Educação Física é maior na média geral dos alunos; enquanto 

que é a escola BS Tomás de Borba que apresenta a diferença mais baixa – existe um 

impacto menor da nota de EF na média geral dos alunos. Contundo, nas três escolas, 
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a média geral incluindo a disciplina de Educação Física é superior à média geral exclu-

indo a disciplina de EF, o que significa que a nota de EF “ajuda” a subir a média arit-

mética dos alunos. Podemos ainda observar, uma variação na quantidade de número 

de alunos nas diferentes escolas, em que a EBS Tomas de Borba apresenta duzentos 

e trinta e sete alunos e a ES Jerónimo E. de Andrade apresenta trezentos e setenta e 

quatro alunos, sendo as escolas com o menor e maior número dos alunos respetiva-

mente.  

Quadro n.º13 – Teste da mediana para variáveis independentes – escolas do ensino secundário 

*Diferenças significativas entre as diferentes escolas 

Estatisticamente utilizou-se o teste da mediana para variáveis independentes para 

comparar os valores nas diferentes escolas, tendo-se obtido uma estatística de teste 

de 45,417 e um valor-p de 0,000. Como o valor-p é menor de 0,05, podemos afirmar 

que existem diferenças significativas entre a mediana da diferença entre as médias 

das notas incluindo a Educação Física e excluindo a Educação Física nas diferentes 

escolas da ilha Terceira.  

 

Quadro n.º14 – Resultados das médias e a respetiva diferença nos três anos de 

escolaridade do ensino secundário 

Ano 
Média geral 

com EF 

Média geral 

sem EF 

Diferença entre 

as médias 

10º 

333 alunos 

Mean 11,6439 11,1360 0,4966 

Std. Deviation 3,23200 3,65480 0,66249 

11º 

289 alunos 

Mean 12,2793 11,6929 0,5864 

Std. Deviation 2,97895 3,37753 0,56279 

12º 

294 alunos 

Mean 13,2404 12,8623 0,3781 

Std. Deviation 2,75312 3,29769 0,94672 
 

Em relação ao ano de escolaridade, mais uma vez, verificou-se que a média geral in-

cluindo a disciplina de Educação Física é superior do que a média geral excluindo a 
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disciplina de EF, nos três anos de escolaridade, o que significa que a nota de EF “aju-

da” a subir a média aritmética das notas dos alunos.  

 

Quadro n.º 15  – Teste da mediana para variáveis independentes – Ano de escolaridade do ensino 

secundário 

 

*Diferenças significativas entre os anos de escolaridade 

Através do teste da mediana para variáveis independentes, obteve-se uma estatística 

de teste de 22,113 e um valor-p de 0,000. Como o valor-p é menor de 0,05, podemos 

garantir que existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que as diferenças 

entre as médias das notas incluindo a Educação Física e excluindo a Educação Física 

em relação ao ano escolar são significativas. 

 

Quadro n.º16 – Resultados das médias e a respetiva diferença do 

alunos no ensino secundário consoante o género 

Género 
Média geral 

com EF 

Média geral 

sem EF 

Diferença entre 

as médias 

Masculino 

400 alunos 

Mean 12,4559 11,7627 0,6893 

Std. Deviation 3,13322 3,66051 0,69231 

Feminino 

516 alunos 

Mean 12,2800 11,9485 0,3301 

Std. Deviation 3,02776 3,42111 0,74497 
 

No que diz respeito ao género, verificou-se, novamente, que a média geral incluindo a 

disciplina de Educação Física é superior do que a média geral excluindo a disciplina 

de EF, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, o que significa que a nota de 

EF “ajuda” a subir a média aritmética dos alunos e das alunas.  



2º Ciclo (Mestrado) em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 

 

Nuno Ortins Leite 26 

 

Quadro n.º17 – Teste da mediana para variáveis independentes – Género do ensino secundário 

*Diferenças significativas entre o género 

Estatisticamente utilizou-se o teste da mediana para variáveis independentes, tendo-

se obtido uma estatística de teste de 31,569 e um valor-p de 0,000. Como o valor-p é 

menor de 0,05 podemos afirmar que diferenças significativas entre a mediana da dife-

rença entre as médias das notas incluindo a Educação Física e excluindo a Educação 

Física em relação ao género. Como podemos observar no quadro n.º17, o valor da 

diferença entre as médias é superior nos rapazes, o que significa que a disciplina de 

Educação Física ajuda a “subir” a média mais nos rapazes do que nas raparigas. 

 

Quadro n.º18 – Resultados das médias e a respetiva diferença dos alunos no ensino 

secundário consoante o curso científico-humanístico 

Curso científico-humanístico 
Média geral 

com EF 

Média geral 

sem EF 

Diferença entre 

as médias 

Ciências e Tecnologias 

515 alunos (56,2%) 

Mean 12,9310 12,4608 0,4702 

Std. Deviation 2,98253 3,46988 0,70393 

Ciências Socioeconómicas 

68 alunos (7,4%) 

Mean 12,2316 11,6804 0,5512 

Std. Deviation 3,01851 3,55181 0,78794 

Línguas e Humanidades 

273 alunos (29,8%) 

Mean 11,1990 10,6086 0,5734 

Std. Deviation 3,02434 3,41082 0,79061 

Artes Visuais 

60 alunos (6,6%) 

Mean 12,8380 12,6711 0,1669 

Std. Deviation 2,68025 2,99654 0,72920 
 

Relativamente ao curso científico-humanístico, voltou-se a verificar que a média geral 

incluindo a disciplina de Educação Física é superior à média geral excluindo a discipli-

na de EF, nos diferentes cursos, o que significa que a nota de EF “ajuda” a subir a 

média aritmética dos alunos. Podemos ainda observar, uma grande variação no núme-
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ro de alunos nos diferentes cursos, em que o curso de Ciências e Tecnologias apre-

senta mais de cinquenta por cento do total dos alunos, enquanto que, o Curso de Ar-

tes apresenta menos de sete por cento. 

Quadro n.º19– Teste da mediana para variáveis independentes – Curso científico-humanístico do 

ensino secundário 

*Diferenças significativas entre os diferentes cursos 

Utilizou-se o teste da mediana para variáveis independentes, tendo-se obtido uma 

estatística de teste de 14,637 e um valor-p de 0,002. Como o valor-p é menor de 0,05, 

podemos garantir que existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que 

existem diferenças significativas entre a mediana da diferença entre as médias das 

notas incluindo a Educação Física e excluindo a Educação Física nos diferentes cur-

sos do ensino secundário. 
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6. Discussão 
 

Este estudo debruçou-se sobre o papel da disciplina de Educação Física no currículo 

oficial, procurando averiguar, mais concretamente, qual é o seu impacto na média 

aritmética das notas dos alunos. Um olhar diferente sobre a EF, uma vez que já exis-

tem vários estudos sobre a valorização da disciplina nomeadamente nos benefícios na 

saúde e na sanidade mental dos alunos; na relação entre o exercício e o sucesso es-

colar, em que a prática de exercício melhora o rendimento escolar; e o impacto que 

provoca nos alunos, nomeadamente na melhoria das relações interpessoais, na inte-

gração dos alunos, no respeito pelos outros e a importância do trabalho em equipa. É 

importante relembrar que a EF é uma disciplina que está presente em todos os anos 

de escolaridade e, pelo facto de ter uma especificidade própria, apresenta um estatuto 

pedagógico importante para os alunos. 

Provavelmente, devido às diversas razões apresentadas anteriormente, com este es-

tudo foi possível verificar que o impacto da EF na média aritmética das notas dos alu-

nos é positivo, tanto no ensino básico como no ensino secundário. Isto é, a disciplina 

de EF “ajuda” a subir a média. É importante lembrar que estamos perante uma amos-

tra muito grande, onde existirão alunos onde o impacto não será positivo, uma minoria 

que não podemos escamotear.  

 

6.1 Variável Género  

 Analisando os resultados, com o foco no Género, verificou-se a existência de diferen-

ças significativas. Apesar de, em ambos os sexos, o impacto da EF na média aritméti-

ca dos alunos ser positivo, foi no sexo masculino que houve uma maior impacto, tanto 

no ensino básico como no ensino secundário. Ressalvar que no ensino básico, a 

amostra foi menor, nesta variável, porque aquando da recolha dos dados, não foi pos-

sível obter o género de trezentos e oito alunos dos mil quatrocentos e cinquenta e se-

te. 

De acordo com os estudos, a situação pode estar relacionada com gosto e satisfa-

ção/prazer com a disciplina de EF, onde Silvares (2013) concluiu que o género mascu-

lino apresenta resultados que apontam para o facto de achar a disciplina mais impor-

tante e apresentar uma atitude mais positiva face à mesma.  
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Também Pizani, J., Barbosa-Rinaldi, L., Miranda, A., Vieira, L. (2016) concluíram que 

existiam diferenças significativas entre os géneros, principalmente em relação à moti-

vação extrínseca regulação identificada, regulação externa e desmotivada, o que tam-

bém pode justificar o impacto mais positivo do sexo masculino face ao sexo feminino. 

Além disso, a atitude perante a disciplina de EF pode também ter influência no impacto 

da mesma na média aritmética, porque existem estudos que defendem a existência de 

diferenças significativas entre os géneros, sendo o género masculino que apresenta 

uma atitude mais positiva acerca da disciplina de Educação Física. 

 

6.2 Variável Ano de escolaridade 

Analisando os resultados, no que diz respeito ao Ano de escolaridade, verificou-se a 

existência de diferenças significativas, no ensino secundário e a sua inexistência no 

ensino básico. Uma das possíveis razões para tal situação pode estar relacionada com 

a escala de atribuição das notas – no ensino básico a escala variar de um a cinco, 

enquanto que, no ensino secundário, a variação é de um a vinte. Havendo uma maior 

amplitude de notas, o que pode originar uma maior diferença. De realçar que em todos 

os anos de escolaridade, o impacto da disciplina de EF é sempre positivo na média 

aritmética dos alunos.  

No caso do ensino básico, apesar de não haver diferenças significativas, existe uma 

pequeno aumento no impacto ao longo do 3.ºciclo. Isto é, o impacto é sempre positivo, 

mas apresenta um aumento do sétimo para o oitavo ano e também do oitavo para o 

nono ano. Já no ensino secundário existem diferenças significativas, com um impacto 

maior no décimo primeiro ano e um impacto menor no décimo segundo ano. Uma re-

dução considerável tendo em conta que a redução ultrapassa metade do valor de refe-

rência (o valor da mediana no décimo primeiro é de 0,55 e no décimo segundo é de 

0,25).  

Numa análise global, verifica-se que existe um impacto maior no ensino secundário, 

contrariando de forma indireta a literatura atual que tende a encontrar resultados que 

evidenciam o facto que à medida que os anos letivos aumentam, as atitudes positivas 

em relação à Educação Física têm tendência a diminuir, o que podia originar uma di-

minuição também no impacto da EF na média aritmética dos alunos. No entanto, Silva-

res (2013), no seu estudo em Portugal verificou não existirem diferenças estatistica-
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mente significativas em relação às atitudes de gosto, satisfação e prazer com a disci-

plina de EF, nos diferentes anos de escolaridade. 

Destaque também para a diminuição do impacto da EF na média aritmética dos alunos 

no décimo segundo ano, que pode estar relacionado com o facto de a disciplina não 

ser contabilizada na média do aluno para o ingresso no ensino superior. Tal facto pode 

provocar nos alunos uma desvalorização da nota final da disciplina de EF. 

 

6.3 Variável Escola 

Analisando os resultados, com o foco nas diferentes escolas, verificou-se a existência 

de diferenças significativas, tanto no terceiro ciclo do ensino básico como no ensino 

secundário. Apesar da existência de diferenças significativas, em todas as escolas dos 

dois ciclos de ensino, o impacto da EF na média aritmética das notas dos alunos foi 

sempre positivo. No caso do terceiro ciclo do ensino básico, foi a escola BI da Praia da 

Vitória que apresentou o valor mais baixo, enquanto que, as escolas BS Tomás de 

Borba e S. Jerónimo E. Andrade foram as que apresentam os valores mais altos. Tor-

na-se difícil encontrar uma explicação para estas diferenças significativas, mas pode-

mos apresentar possíveis ou hipotéticas explicações: as três escolas que apresentam 

valores maiores (junta-se a BI de Angra do Heroísmo às duas referidas anteriormente) 

localizam-se no concelho de Angra do Heroísmo, o que pode querer dizer que os alu-

nos que frequentam as escolas de Angra do Heroísmo apresentam melhores aptidões 

para a disciplina de Educação Física, em comparação com as escolas da Praia da 

Vitória. Um cenário hipotético, com a premissa que o impacto maior da EF na média 

aritmética dos alunos se deve as notas mais elevadas na disciplina de EF, o que pode 

não ser verdade. Podemos analisar numa outra perspetiva: as notas atribuídas na dis-

ciplina de EF aos alunos que frequentam as escolas de Angra do Heroísmo serem 

iguais às dos alunos das escolas da BI Praia da Vitória, e nesse caso, são as notas 

das outras disciplinas que vão influenciar o impacto da EF na média dos alunos. Pode-

ríamos afirmar que os alunos que frequentam as escolas da Praia da Vitória apresen-

tam notas mais elevadas nas restantes disciplinas o que provoca um impacto menor 

da disciplina de Educação Física nas suas médias aritméticas.  

O mesmo raciocínio não se pode aplicar no ensino secundário, uma vez que são as 

duas escolas do concelho de Angra de Heroísmo que apresentam os valores mais 

extremos, a S. Jerónimo E. Andrade com o valor mais alto e a BS Tomás de Borba 
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com o valor mais baixo. Aqui, poderíamos colocar a hipóteses do nível de exigência 

das escolas ser diferente, uma vez que as instalações desportivas para lecionar a dis-

ciplina são diferentes. A BS Tomás de Borba apresenta um leque mais vasto de espa-

ços desportivos (uma piscina, salas de ginástica e de judo, campos exteriores e um 

pavilhão interior) o que “obriga” os alunos a mais experiências ecléticas e uma avalia-

ção mais ampla, o que por sua vez pode “prejudicar” a sua nota final da disciplina de 

Educação Física. Mais uma vez, podemos colocar a hipótese das notas atribuídas aos 

alunos que frequentam as diferentes escolas sejam idênticas e são as notas das ou-

tras disciplinas que vão influenciar o impacto da EF na média dos alunos. Esta segun-

da hipótese, tem algum fundamento, pois quando olhamos para os resultados das dife-

rentes escolas, verificamos que a média geral excluindo a nota de EF é superior na BS 

Tomás de Borba e mais baixa nas restantes. 

Deste modo, torna-se difícil encontrar uma única razão ou explicação para a existência 

de diferenças significativas entre as escolas, no impacto da EF na média aritmética 

dos alunos, sem primeiro analisar as notas atribuídas aos alunos, de uma forma mais 

particular. Seria necessário, tendo como base, uma análise descritiva das notas atribu-

ídas nas diferentes disciplinas aos alunos das diferentes escolas para posteriormente 

refletir sobre o impacto dessas notas na média aritmética dos alunos.  

 

6.4 Variável curso científico-humanístico 
 

Analisando os resultados, no que diz respeito ao curso científico-humanístico, verifi-

cou-se a existência de diferenças significativas. Esta variável só se encontra no ensino 

secundário, com a particularidade de mais de metade dos alunos do ensino secundá-

rio frequentar o curso de Ciências Tecnologias. Apesar da existência de diferenças 

significativas, em todos os cursos, o impacto da EF na média aritmética das notas dos 

alunos é sempre positivo. É no curso de Línguas e Humanidades que o impacto da EF 

é maior na média aritmética das notas, enquanto que, o impacto é menor no curso de 

Artes. 

Uma das possíveis razões para o impacto ser maior no curso de Línguas e Humanida-

des deve-se ao facto da média geral excluindo a nota de EF ser mais baixa relativa-

mente aos restantes cursos. Isto significa que uma atribuição de nota igual de EF para 

alunos que frequentarem os respetivos cursos, o impacto será sempre maior nos alu-
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nos que apresentam a média mais baixa excluindo a EF – neste caso, os alunos que 

frequentam o curso de Línguas e Humanidades. 

Contudo, tal como acontece na variável Escola, não podemos apenas referir uma úni-

ca causa para justificar os valores apresentados, sem primeiro “olhar” para as notas 

atribuídas aos alunos na disciplina de Educação Física e à média aritmética das outras 

notas. Podemos, por hipótese, ter cursos com médias aritméticas entre quinze e de-

zasseis valores e notas de Educação Física entre os dezassete e dezoito valores e 

cursos com médias aritméticas entre doze e treze valores e notas de Educação Física 

entre os quinze e dezasseis valores, em que o impacto é maior para os alunos que 

obtiveram notas mais baixas em EF. Deste modo, não podemos concluir que valores 

mais elevados no impacto se devem a notas mais elevadas na disciplina de EF. 
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7. Conclusão 
 

Neste capítulo irão ser apresentadas as principais conclusões do estudo estatístico 

tendo em conta os objetivos propostos. Foi possível concluir que existem diferenças 

significativas entre a média das notas incluindo a disciplina de Educação Física e a 

média das notas excluindo a disciplina de Educação Física, tanto no terceiro ciclo do 

ensino básico como no ensino secundário de todas as escolas públicas da ilha Tercei-

ra. 

Concluiu-se que em ambos os ciclos de ensino, houve diferenças significativas conso-

ante o género e a escola, isto é, verificou-se diferenças significativas entre o sexo 

masculino e o sexo feminino e também entre as diferentes escolas públicas da ilha 

Terceira. Contudo, em todos esses casos, o impacto da disciplina de EF na média 

aritmética dos alunos foi positivo, isto é, a disciplina de EF “ajudou” a subir a média. 

No que diz respeito à variável Ano de escolaridade, concluiu-se que houve diferenças 

significativas apenas no ensino secundário. Contudo, em todos os anos de escolarida-

de, o impacto da disciplina de EF na média aritmética das notas dos alunos também 

foi positivo. É importante mencionar a existência de um impacto maior no ensino se-

cundário, contrariando de forma indireta a literatura atual que tendem a encontrar re-

sultados que evidenciam o facto que à medida que os anos de escolaridade aumen-

tam, as atitudes positivas em relação à Educação Física têm tendência a diminuir, o 

que podia originar uma diminuição também no impacto da EF na média aritmética dos 

alunos. 

Relativamente ao Curso científico-humanístico, a única variável presente no ensino 

secundário, verificou-se a existência de diferenças significativas. No entanto, em todos 

os cursos, o impacto da disciplina de EF na média aritmética das notas dos alunos foi 

sempre positivo.  



2º Ciclo (Mestrado) em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 

 

Nuno Ortins Leite 34 

 

8. Contributo para a teórica e prática 
 

A pertinência do estudo centrou-se na posição do Ministério de Educação em decidir 

que a nota da disciplina de Educação Física volte a contar na média para o acesso ao 

ensino superior, dos alunos que estão a frequentar o décimo ano de escolaridade no 

presente ano letivo.  

É um estudo pioneiro na Região Autónoma dos Açores, envolvendo todas as escolas 

públicas da ilha Terceira. Um estudo que pode perfeitamente ter uma continuidade 

noutras ilhas da Região, na Região Autónoma da Madeira ou em Portugal continental. 

Este estudo permitiu ficar a conhecer-se em concreto e usando os meios científicos 

disponíveis, o impacto da nota de Educação Física na média escolar dos alunos da 

população onde o estudo incidiu. 

Com a base de dados construída é possível realizar outros estudos com os dados 

agora disponibilizados, nomeadamente a influência de notas de outras disciplinas na 

média final, ou mesmo a comparação entre as notas de diferentes disciplinas. 

Com este estudo, foi possível prever o impacto da medida do Ministério de Educação, 

apesar dos resultados apresentados no ensino secundário, ainda não serem contabili-

zados para média dos alunos para o acesso ao ensino superior. Seria interessante 

realizar um novo estudo daqui a três anos, com os alunos do décimo segundo ano, em 

que as notas de Educação Física já serão contabilizadas para o acesso ao ensino su-

perior.   
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