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Caro atleta, estamos prestes a iniciar um projecto Erasmus que envolverá os nossos treinadores e atletas do sector juvenil. O
objectivo deste inquérito é entender melhor as tuas necessidades e expectativas para tentar melhorar o mais possível as
nossas actividades. Ficaremos satisfeitos por saber a tua opinião, o que te ocupará pouco tempo. Para cada afirmação, terás
que seleccionar o grau de concordância: nada / pouco / suficiente / muito. Muito obrigado pela tua colaboração! As respostas
são todas anónimas, apenas pedindo que nos informes a tua idade.

Actualmente: *
Nada
Espero
ansiosamente
retomar o
treino na pista
Espero
ansiosamente
reencontrar
os meus
companheiros
de equipa
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Pouco

Suficiente

Muito
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Pensa em geral nos momentos habituais de treino da tua equipa: *
Nada
O pavilhão é um
lugar onde me sinto
bem, à vontade
Temos todo o
equipamento para
treinar como
queremos
Divirto-me durante os
treinos
Consigo
acompanhar os
exercícios
tranquilamente
Consigo receber
classificações/críticas
tranquilamente
Muitas vezes não
entendo o que o
treinador me pede
Sinto que os meus
companheiros me
respeitam
Tenho paciência com
os meus
companheiros
Os meus
companheiros têm
confiança em mim
O meu treinador tem
confiança em mim
Aborreço-me durante
o treino
Aprendo coisas
novas
Consigo melhorar a
técnica
Estou sempre atento
Consigo ajudar os
companheiros que
têm dificuldade

Pouco

Suficiente

Muito
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Agora pensa nos momentos anteriores aos jogos do campeonato: *
Nada

Pouco

Suficiente

Muito

É o momento
mais
importante da
semana
Em geral, estou
sereno e
despreocupado
Tenho medo de
desiludir a
minha equipa
Tenho medo de
desiludir o meu
treinador
Tenho medo de
desiludir a
minha família
Sinto-me
responsável
pelo resultado
do jogo

Durante as partidas mais importantes: *
Nada
Consigo ser
eu mesmo
Sinto
confiança da
parte do
treinador
Sinto-me
livre
Acho que
sou decisivo

Pouco

Suficiente

Muito
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Em geral, desde que pratico hóquei: *
Nada

Pouco

Suficiente

Beaucoup

Pouco

Suficiente

Beaucoup

Tive
grandes
satisfações
Sinto-me um
líder
Tive muitas
decepções
Aprendi a
ser mais
responsável
Apoio a
primeira
equipa e
venho ver os
jogos
Sinto-me eu
mesmo
Tornei-me
mais
educado

Os meus companheiros são: *
Nada
Amigos
Pessoas de
referência

Para o futuro: *
Nada

Pouco

Suficiente

Acredito
poder
tornar-me o
líder da
minha
equipa
Creio que
deixarei o
desporto
Gostaria de
treinar mais
Gostaria de
mudar de
equipa
Desejo
continuar
ainda nesta
modalidade
desportiva
Sonho em ir
para a A1

Seleciona as três palavras que melhor caracterizam a tua experiência desportiva: *
Medo
Satisfação
Crescimento
Desilusão
Sacrifício
Divertimento
Stress

Beaucoup
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Se pudesses pedir um desejo, o que gostarias de fazer no próximo ano? *
Viajar com a minha equipa para participar em torneios
Treinar com um atleta da A1
Aprender uma técnica específica
Campus no exterior

Quantos anos você tem? *

Clube: *

MUITO OBRIGADO POR SUA COLABORAÇÃO!
Se precisar dizer mais, use este campo:
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