
 
 

 

 

NORMAS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2020/2021 

DADA A SINGULARIDADE DO PRESENTE ANO LETIVO PARTILHAMOS AS NORMAS 

QUE PERMITIRÃO REALIZAR AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SEGURANÇA 

DURANTE O ANO LETIVO 

 

   

 PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

✔ Obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico. 

✔ Será fornecido uma capa de plástico individual com a sua identificação para o aluno 

deixar a sua máscara, durante a parte prática da aula.  

✔ Aconselha-se o aluno a levar uma garrafa de água devidamente identificada para as 

aulas práticas 

✔ Não será permitida a hidratação no balneário, nem a partilha de garrafas. 

 

 PROTOCOLO DE ENTRADA E SAÍDA  

✔ O aluno terá de seguir, obrigatoriamente, a sinalética disposta para o circuito de 

entradas e saídas do pavilhão desportivo. 

✔ O aluno apenas poderá entrar no pavilhão com a autorização do professor da 

turma. Não poderá aguardar, antes da aula, dentro do pavilhão. 

✔ Na entrada do pavilhão o aluno terá de desinfetar as mãos nos dispensadores 

de SABA e o calçado em tapete próprio. 

   

 VESTUÁRIO  

✔ O aluno terá de vir equipado de casa com vestuário próprio desportivo (fato de 

treino, calções, t-shirt, sweatshirt). 

✔ Será obrigatório o uso de calçado específico apenas para a aula de Educação Física. 

O mesmo deverá ser deixado pelo aluno, no primeiro dia de aulas de Educação Física, 

no pavilhão gimnodesportivo dentro de um saco devidamente identificado.  

✔ No vestiário, o aluno apenas deverá trocar de calçado. 

✔ É proibido beber água diretamente das torneiras dos balneários. Estas servirão 

apenas para lavar as mãos. 

 

 VESTIÁRIOS / BALNEÁRIOS  

✔ Apenas poderão entrar para os vestiários os alunos indicados pelo professor. Os 

restantes terão de aguardar na entrada do pavilhão gimnodesportivo. 

✔ O aluno, depois de se calçar, deverá desinfetar as mãos nos dispensadores de 

SABA ou lavar as mãos com água e sabão azul e branco. 

✔ Não será permitido ao aluno tomar banho na escola. Contudo, poderá fazer-se 

acompanhar de toalhetes para proceder à sua higiene pessoal. 

   
 

 



 
 

 

 

   

 RECURSOS MATERIAIS  

✔ Será privilegiado o uso de material individual em todos os momentos da aula. 

✔ Os materiais individuais usados pelo aluno serão desinfetados, sempre que possível, 

pelo próprio, no final da aula (serão fornecidos os materiais necessários e adequados). 

✔ Os materiais comuns serão desinfetados sempre entre aulas. 

 

 PROTOCOLO  

✔ Será privilegiada a lecionação de aulas no espaço exterior (ao ar livre). 

✔ Os alunos deverão respeitar sempre a distância de segurança. 

✔ Se o aluno tem algum tipo de patologia ou incapacidade para a realização das 

atividades físicas deve informar o Diretor de Turma, apresentando o respetivo 

Relatório Médico com a indicação da respetiva patologia/incapacitação. 

 

 DESPORTO ESCOLAR  

✔ Os treinos de Desporto Escolar irão realizar-se com as adaptações necessárias 

(seguindo as orientações da DGS), possibilitando assim a oportunidade de exploração 

de outras capacidades e competências. 

✔ Os treinos dos Grupos Equipa irão funcionar nos horários e espaços previstos, 

privilegiando o desenvolvimento da aptidão física e do conhecimento de aspetos 

técnicos, táticos e regulamentares, entre outras competências passíveis de serem 

desenvolvidas. 

O Grupo de Educação Física 


