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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta-se como uma proposta de implementação de ações 

conducentes com o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, em que todos 

somos chamados a reinventar a escola e a definir momentos excecionais de 

continuidade do processo pedagógico, tendo como referência os seguintes documentos 

orientadores: 

a) Plano de contingência da escola e respetivos anexos; 

b) Orientações da DGEstE - “Orientações para a organização do ano letivo 

2020/2021”;  

c) Orientações conjuntas da DGEstE, DGE e DGS - “ORIENTAÇÕES ano letivo 

2020/2021”;  

d) Resolução de Conselhos de Ministros nº53-D/2020; 

e) Orientação 030/20 da DGS - “COVID-19: Atividade Física e Desporto Espaços de 

Prática de Exercício Físico e Desporto, e Competições Desportivas de 

Modalidades Individuais sem Contacto”, de 29/05/2020, atualizada a 

20/07/2020  

f) Orientações da DGE e DGS - “Orientações para a realização em regime presencial 

das aulas práticas de Educação Física”, de 01/09/2020; 

g) “Proposta para a realização em regime presencial das aulas de Educação Física e 

do Desporto Escolar” (2020), Sociedade Portuguesa de Educação Física/Conselho 

Nacional de Associações de profissionais de Educação Física e Desporto. 

Em função do estado evolutivo da situação pandémica, o presente documento pode 

sofrer alterações, sempre em total articulação com novos documentos orientadores e 

órgãos de gestão da escola. 
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2. PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

2.1 Organização das instalações 

2.1.1. Diferenciação/Identificação dos seguintes espaços: 

- Zona 0 (espaço de triagem inicial); 

- Espaços de Espera (antes do início dos tempos letivos); 

- Espaços de Acesso (entradas e saídas); 

- Espaços de Circulação (internos e externos); 

- Espaços dos Balneários; 

- Espaços de Aula; 

- Espaços de arrumação de materiais; 

- Gabinetes ou salas de apoio às atividades letivas; 

- Vestiário de apoio ao Auditório; 

- Zona de acondicionamento das mochilas/sacos (bancadas do pavilhão) 

2.1.2. Criar corredores de circulação única, colocando guias e sinais visuais em locais 

de fácil visibilidade (chão e/ou paredes) para facilitar o distanciamento físico; 

2.1.3. Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool para a limpeza das 

mãos, separados em diferentes pontos dos espaços, especialmente nos locais 

de entrada, saída e de aula, para evitar aglomerados de alunos na sua utilização 

e nas entradas um tapete de desinfeção do calçado; 

2.1.4. Interditar pontos de água, recomendando a alunos, professores e assistentes 

operacionais a utilização de garrafas de água individuais (se possível, 

devidamente identificadas); 

2.1.5. Dimensionar/Diferenciar todos os espaços disponíveis de aula, interiores e 

exteriores; 

2.1.6. Colocar marcações no chão dos espaços de aula disponíveis (interiores) de 

modo a criar uma referência visual de espaçamento (3 metros nas várias 

direções); 

2.1.7. Publicitar, adequadamente, nos vários espaços a necessidade de higiene 

adequada das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento físico, dando 

orientações aos alunos sobre estas normas; 
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2.1.8. As portas e as janelas do Pavilhão Gimnodesportivo/Auditório devem 

permanecer abertas, sempre que as condições climatéricas o permitam. 

2.2 Normas de acesso e circulação nas instalações 

2.2.1 Só é permitido o acesso e circulação a: 

- Assistentes Operacionais; 

- Docentes; 

- Discentes com atividades letivas (devidamente autorizados); 

- Outros desde que autorizados pela Direção da Escola. 

2.2.2 O acesso/circulação ao Pavilhão Gimnodesportivo só pode ser realizado de 

acordo com as seguintes normas: 

a) Os alunos devem aguardar, em primeiro lugar na “Zona 0” e, após a orientação 

do Assistente Operacional, dirigir-se às zonas de espera situadas no espaço 

exterior da porta principal e parque de estacionamento (em cada uma das zonas 

ficará apenas uma turma); 

b) É obrigatório o uso de máscara, mantendo a mesma até ao momento da 

realização das atividades letivas práticas, sendo esta retirada somente após a 

ordem do docente; 

c) A entrada nas instalações do Pavilhão Gimnodesportivo deve ser realizada pela 

porta principal (ou outra a designar) após a autorização de um Assistente 

Operacional ou Docente que verificará o cumprimento das seguintes condições 

de segurança: uso de máscara, a existência de calçado próprio para a aula, 

higienização/desinfeção das mãos, passagem pelo tapete de desinfeção do 

calçado, manutenção das distâncias mínimas e comportamento cívico 

adequado; 

d) A saída deve ser realizada pela porta do fundo (ou outra a designar) do Pavilhão 

Gimnodesportivo; 

e) A circulação interna deve ser realizada pela direita, de acordo com a sinalética, 

cumprindo a distância mínima de 1,5 metros, não sendo permitida a paragem 

nestes locais; 

f) Os alunos só tem acesso aos seguintes espaços: corredores de circulação, 

balneários e espaços de aula; 
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2.2.3 O acesso/circulação aos espaços dos balneários do Pavilhão Gimnodesportivo 

só pode ser realizado de acordo com as seguintes normas: 

a) Cada balneário (masculino e feminino) está dividido em 2 espaços de utilização 

(B1 e B2); 

b) A zona do Chuveiro estará condicionada ao número de alunos em simultâneo;  

c) O assistente operacional deve garantir que os alunos utilizem os balneários de 

forma célere, salvaguardando uma boa dinâmica de utilização por parte das 

várias turmas/alunos; 

d) Os alunos devem utilizar apenas os chuveiros assinalados e respeitar o 

distanciamento no acesso aos mesmos; 

e) Cada balneário (B1 e B2 masculino ou feminino) deve ser ocupado apenas por 

uma turma; 

f) Em cada balneário os alunos só poderão usar os cabides autorizados 

(devidamente identificados); 

g) Nos balneários, os alunos devem ocupar os lugares disponíveis, 

(sequencialmente da direita para a esquerda); 

h) Todos os bens deverão estar devidamente arrumados (no cabide e/ou nos 

sacos/mochilas), não sendo permitido deixar à vista qualquer objeto relacionado 

com as normas de higiene e segurança (exemplo: máscaras); 

i) Sempre que existirem mais do que 2 turmas em cada tempo letivo: 

- Os alunos que têm aula nos espaços interiores utilizam os balneários 

em primeiro lugar e, após equiparem-se, devem guardar todos os seus 

bens nos sacos/mochilas e colocar nas bancadas em frente ao seu espaço 

interior de aula; 

- Os alunos que têm aula nos espaços exteriores devem aguardar que os 

balneários estejam livres e após autorização dos Assistentes 

Operacionais ou Docentes devem equipar-se nos balneários, de acordo 

com as regras já enunciadas; 

- No final da aula a utilização dos balneários será realizada pela mesma 

ordem (1º utilizam os alunos que ocuparam o espaço interior). Para este 

efeito os alunos com as atividades letivas realizadas nos espaços 
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exteriores devem dirigir-se para os balneários 25 minutos antes do toque 

de saída); 

- Os alunos que chegarem atrasados não poderão realizar a aula prática, 

sendo-lhes registada a respetiva Falta de Atraso; 

j) Os tempos máximos permitidos de utilização dos balneários são os seguintes: 

- Antes do início da aula = 10 minutos 

- Após o final da aula = 10 minutos; 

k) Os alunos que utilizam o Auditório devem utilizar os vestiários específicos; 

l) É da responsabilidade de cada aluno zelar escrupulosamente pela segurança 

pessoal e dos outros, cumprindo e exigindo o cumprimento de todos das 

distâncias e regras de etiqueta respiratória. 

2.2.4 Utilização de materiais pedagógicos só pode ser realizado de acordo com as 

seguintes normas: 

a) Apenas os Assistentes Operacionais e Docentes podem aceder aos espaços de 

arrumação; 

b) Cabe aos Assistentes Operacionais a desinfeção de todos os equipamentos e 

materiais após a sua utilização; 

c) Cabe aos Assistentes Operacionais, no final de cada turno (manhã e tarde) 

realizar uma desinfeção mais profunda; 

d) Cada docente deve verificar/comprovar, antes da utilização, que houve a 

respetiva desinfeção; 

e) No final de cada utilização cabe ao docente a colocação dos materiais em local 

próprio (a definir). 

2.2.5 O acesso/circulação ao auditório só pode ser realizado de acordo com as 

seguintes normas: 

a) Os alunos devem aguardar na zona de espera situada no espaço exterior da 

porta principal; 

g) É obrigatório o uso de máscara, mantendo a mesma até ao momento da 

realização das atividades letivas práticas, sendo esta retirada somente após a 

ordem do docente; 

b) A entrada nas instalações do auditório deve ser realizada na porta principal após 

a autorização de um Assistente Operacional ou Docente que verificará o 
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cumprimento das seguintes condições de segurança: uso de máscara, a 

existência de calçado próprio para a aula, higienização/desinfeção das mãos, 

passagem pelo tapete de desinfeção do calçado, manutenção das distâncias 

mínimas e comportamento cívico adequado; 

c) A saída deve ser realizada pela porta do lateral do auditório. 

 

3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS A APLICAR NAS ATIVIDADES 

LETIVAS 

 

3.1 Organização das atividades letivas 

 

3.1.1 A distribuição dos espaços de aula deve ser realizada pelo Diretor de 

Instalações de acordo com os critérios estabelecidos pelo Subdepartamento de 

Educação Física; 

3.1.2 São considerados espaços de aula os seguintes: 

a) Pavilhão Gimnodesportivo; 

b) Polidesportivo Exterior; 

c) Auditório. 

3.1.3 Deve ser respeitada a capacidade máxima dos espaços, em cada tempo letivo: 

a) Pavilhão Gimnodesportivo - 2 turmas; 

b) Polidesportivo Exterior - 2 turmas; 

c) Auditório - 1 turma. 

3.1.4 Sempre que as condições meteorológicas não permitirem o cumprimento das 

condições referidas anteriormente os alunos devem dirigir-se para salas de aula 

a definir pela direção. 

3.1.5 Após equipar-se, antes das atividades letivas os alunos devem passar 

novamente no tapete de desinfeção e apresentar-se no espaço de aula indicado 

cumprindo as normas indicadas (uso da máscara e mantendo o distanciamento 

mínimo); 
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3.1.6 A máscara só será retirada após a ordem do docente. Durante a aula prática os 

alunos não utilizam a máscara, contudo, devem mantê-la na sua posse de forma 

a poderem utilizá-la em eventuais situações de instrução, sempre que o 

professor considere necessário; 

3.1.7 No final da aula, por indicação do professor, os alunos devem colocar a máscara 

para se deslocarem para aos balneários e saída das instalações; 

3.1.8 No final da aula, após o período de higiene pessoal, a saída do pavilhão é 

efetuada pela porta do fundo obedecendo ao corredor de circulação; 

3.1.9 Os alunos devem possuir garrafa individual e personalizada para hidratação, 

evitando deslocações ao balneário no decorrer das aulas; 

3.1.10 Os alunos que não realizem a componente prática da aula devem cumprir as 

normas gerais de acesso e circulação das instalações, podendo ser-lhe dadas 

indicações para realização de tarefas específicas em outros locais da escola;  

3.1.11 Sempre que uma turma exceder o limite de 15 alunos que frequentam o mesmo 

balneário (masculino ou feminino) o docente poderá realizar, no final da aula, 

uma saída faseada dos alunos com um intervalo não inferior a 10 minutos. 

 

3.2 Clubes de Desporto Escolar 

 

3.2.1 Os grupos-equipa do Clube do Desporto Escolar devem cumprir as normas de 

utilização dos espaços desportivos, sempre que as atividades decorram em 

simultâneo com aulas de Educação Física; 

3.2.2 Quando as atividades não coincidirem com as aulas de Educação Física, podem 

ser estudadas normas específicas de utilização, em função dos espaços 

disponíveis, quantidade de alunos participantes e características da 

modalidade desportiva; 

3.2.3 A prática das atividades do Desporto Escolar deve estar em perfeita sintonia 

com as normas gerais e específicas de cada modalidade desportiva, emanadas 

pelas estruturas responsáveis.  

O Subdepartamento de Educação Física 

Barcelinhos, 15 de setembro de 2020 


