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“Ideias de estudantes sobre actividades extra escola – um estudo numa escola
profissional”

Resumo
O tema desta dissertação é compreender a importância e influência da
partipação dos alunos em actividades extra escola em termos de envolvimento na
escola e motivação para a mesma.
AEE são actividades que são levadas a cabo por motivação pessoal e fora do
contexto de escola e que são escolhidas por cada aluno por forma a proporcionar
satisfação e realização pessoais.
Foram questionados 44 rapazes 58 raparigas com idades compreendidas entre
os 15 e os 21 anos.
Este estudo demonstrou que a participação de alunos em AEE lhes traz
benefícios, bem estar pessoal, melhor desempenho, permite-lhes fazer novas
amizades, ocupa-lhes o tempo que eles não saberiam o que fazer se não estivessem
envolvidos em AEE, desanuvia-lhes o stress, permitindo uma maior descontracção
perante a vida e consequentemente uma maturação de personalidade que os faz
crescer enquanto indivíduos de uma sociedade que é cada vez mais exigente.
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"Ideas of students on extra school activities - a study in a vocational school"

Abstract
The theme of this dissertation is to understand the importance and influence of the
participation of students in activities outside of school in terms of involvement in
school and motivation for it.
ESA are activities that are carried out by personal motivation and outside the context
of school and are chosen by each student in order to provide personal satisfaction and
fulfillment.
There were asked 44 boys 58 girls aged between 15 and 21 years.
This study showed that student participation in the ESA brings benefits, welfare,
improved performance, allows them to make new friends, helps them occupying their
time as long as they would not know what to do if they were not involved in the ESA,
clears their stress, allowing greater relaxation towards life and consequently a mature
personality that makes them grow as individuals in an increasingly demanding society.

Keywords: activities outside school; motivation; engagement; teenagers
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