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1. Instalações a serem utilizadas pela disciplina de 
Educação Física e Desporto escolar 
 
1.1 -  Campo de Jogos;  
1.2 -   Balneário 1; 
1.3 -   Balneário 2; 
1.4 -   Balneário 3; 
1.5 -   Balneário 4; 
1.6 -   Ginásio; 
1.7 -   Estádio Municipal de Grijó; 
1.8 -   Balneário 5; 
1.9 -   Balneário 6; 

 
 
 

2. Lotação de cada espaço, respeitando as 
orientações da DGS/DGE 

 
2.1 -  Campo de Jogos;  
2.2 -   Balneário 1 - 7 alunos; (anexo a) 
2.3 -   Balneário 2 - 6 alunos; (anexo a) 
2.4 -   Balneário 3 - 6 alunos; (anexo a) 
2.5 -   Balneário 4 - 7 alunos; (anexo a) 
2.6 -   Ginásio - 22 alunos; 
2.7 -   Estádio Municipal de Grijó; 
2.8 -   Balneário 5 - 14 alunos; (anexo b) 
2.9 -   Balneário 6 - 14 alunos; (anexo b) 
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3. Circuito de deslocação para o espaço reservado à 
prática das aulas de Educação Física 

Legenda:  
 
          Acesso ao r/c do setor norte  
 

          Trajeto desde o edifício central para os balneários 
 

          Trajeto dos balneários para o edifício central 
 
          Trajeto para o Estádio Municipal (apenas se desloca uma turma a cada momento) 

 
          Acesso ao r/c do setor norte 
 
          Acesso ao r/c do setor sul  
 
          Acesso ao 1º andar do setor sul 
 
          Acesso ao Estádio Municipal de Grijó 
 
          Balneário da escola 1,2,3,4; 
 
          Ginásio escola 
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4. Procedimentos nos Balneários - Entrada 

 

4.1 Os alunos após finalizarem a aula na sala de aula, devem 

unicamente transportar o saco destinado ao equipamento para a 

realização da aula e deslocar-se para o recinto destinado única e 

exclusivamente às aulas de Educação Física utilizando o percurso 

mencionado com a máscara colocada. 

4.2 Quando chegarem ao coberto, zona de balneários devem 

desinfetar as mãos com a substância fornecida pela escola de 

álcool-gel.  

4.3 Entram nos balneários de máscara com o distanciamento exigido 

e apenas com o material/equipamento necessário para a 

realização da aula; 

4.4 Devem ocupar o espaço previamente destinado. 

4.5 No balneário existe espaço determinado para cada aluno, estes 

devem apenas se circunscrever ao referido espaço; 

4.6 Nesse local é obrigatório o uso de máscara (entrada, saída, 

permanência); 

4.7 Os alunos só poderão equipar depois de confirmada a presença do 

professor; 

4.8 Os balneários estão atribuídos a cada turma e os alunos deverão 

seguir as instruções de funcionários e professores;  

4.9 Não é autorizada a entrada de outros alunos que não seja a turma 

em aula bem como a permanência nos balneários durante o 

decurso das aulas; 

4.10 Dados as circunstâncias que vivemos, não haverá recolha de 

valores. 

4.11  Cada aluno será o único responsável pelos seus próprios valores 

que não devem de forma alguma ficarem nos balneários. 

4.12 A escola não se responsabiliza pelos valores deixados nos 

balneários. 

4.13 Após a tolerância estabelecida não é permitida a permanência nos 

balneários; 

4.14 Após os 5 minutos devem estar devidamente equipados e com a 

máscara/mica identificada.  

4.15 A máscara ficará no espaço exterior ao balneário (dentro de uma 

mica) pendurada. 

4.16 Logo que lhe seja dada autorização pelo respetivo professor; 

entram no local da aula; 
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4.17 No exterior devem desinfetar as mãos com a substância fornecida 

pela escola de álcool-gel;  

4.18 Não é permitida a entrada nos balneários aos alunos que não 

estejam devidamente equipados assim como na ausência do 

professor;  

 

 

 

5. Procedimentos nos Balneários - Saída 

 
5.1 Quando o professor der por finalizada a aula, os alunos devem 

voltar a desinfetar as mãos com a substância fornecida pela escola 

de álcool-gel; 

5.2 Colocar a máscara e entrar no balneário com o distanciamento 

exigido. 

5.3 O banho no final da aula é obrigatório na aula de 100 minutos e 

facultativo na aula de 50 minutos.  

5.4 Na situação da aula de 50 minutos, os alunos devem adotar outros 

procedimentos de higiene, tais como as toalhitas. 

5.5 As toalhitas usadas devem ser colocadas no lixo. 

5.6 Na zona do chuveiro, apenas devem estar os alunos que o espaço 

comporta – 4/5 alunos. 

5.7 O banho deverá ser rápido e à saída o aluno deverá colocar a 

máscara novamente. 

5.8 O aluno tem 10 minutos para tomar banho e retirar o equipamento; 

5.9 É expressamente proibido a utilização do equipamento da aula no 

decorrer do dia/aulas. 

5.10 No final de cada utilização os balneários serão desinfetados e 

arejados para a aula seguinte, pelo auxiliar da ação educativa, 

tendo que estar sem utilização por um período de 10-15 minutos. 

5.11 O tempo necessário para o arejamento/higienização será atribuído 

tendo em conta 5 minutos de aula anterior + 5 minutos de intervalo 

+ 5 minutos da aula posterior.   

5.12 Caso os alunos saiam mais cedo dos balneários terão que 

aguardar, debaixo do coberto cumprindo o distanciamento, até à 

hora de entrada marcada em sala de aula/intervalo. 

5.13 É expressamente proibido os alunos deslocarem-se na escola 

livremente fora das horas para o efeito. 
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6.  Equipamento/material de banho 

 

6.1 O equipamento de Educação Física terá de ser considerado 

apropriado para a prática desportiva. 

6.2 Do equipamento deve constar: camisola adotada pela escola, 

vendida na papelaria, calção, sapatilhas/ sabrinas, meias (dois 

pares de meias), toalha e chinelos para o banho. 

6.3 Os alunos não podem vir equipados de casa nem usar o 

equipamento depois da aula. 

6.4 Nas aulas não é permitida a utilização de objetos que possam 

colocar em perigo a integridade física dos alunos (fios, pulseiras, 

anéis, brincos, relógios), bem como equipamentos tecnológicos e 

afins;  

6.5 O equipamento desportivo que pertence à aula de Educação Física 

só poderá ser utilizado nas aulas e no Desporto Escolar; 

 

 

7. Procedimentos no uso do espaço do Ginásio 

 
7.1 No exterior devem desinfetar as mãos com a substância fornecida 

pela escola de álcool-gel. 

7.2 Caso haja necessidade de ocupar o ginásio, os alunos devem 

desinfetar a sola das sapatilhas na entrada.  

7.3 A utilização do ginásio para o uso de colchões, cada aluno deverá 

transportar na mão um calçado próprio para utilizar esse 

equipamento (esse calçado poderá ser umas sabrinas ou meias 

grossas). 

7.4 Só poderá realizar a aula no ginásio se tiver material adequado. 

7.5 Qualquer material que seja usado no seu interior carece de ser 

desinfetado pelo próprio aluno para assim garantir a higienização 

correta. 

7.6 Todos os produtos vão estar à disposição dos alunos com a 

supervisão dos professores. 

7.7 No momento de saída, os alunos devem voltar a desinfetar as 

mãos com a substância fornecida pela escola de álcool-gel. 

7.8 Não é permitida a entrada no ginásio aos alunos que não estejam 

devidamente equipados assim como na ausência do professor;  

7.9 Apenas poderá usufruir este espaço uma turma de cada vez. 

7.10   O material que for possível revestir com pelicula aderente, deverá 

ser assim protegido. Essa pelicula será higienizada pelo auxiliar da 
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ação educativa e sempre que for necessário, será colocada nova 

proteção.  

 

8. Procedimentos no campo de jogos/estádio 

municipal de Grijó 

 
6.1 No exterior devem desinfetar as mãos com a substância fornecida pela 

escola de álcool-gel. 

6.2 O material de manuseamento (exemplo bolas entre outros) é colocado 

pela auxiliar no espaço de aula de acordo com as indicações do 

professor. 

6.3 Cada aluno antes do seu manuseamento, deverá desinfetar o material 

em causa e deste modo garantir a higienização correta. 

6.4 Todos os produtos de higienização vão estar à disposição dos alunos 

com a supervisão dos professores; 

6.5 Durante a aula, o aluno não deverá fazer trocas do material desportivo. 

6.6 No final da aula colocará o material usado no espaço que o professor 

recomendar para ser novamente desinfetado pela auxiliar de ação 

educativa. 

6.7 Os alunos não deverão fazer uso indevido do material e instalações, 

caso contrário serão responsabilizados. Exemplo: pendurar-se nas 

balizas e cestos, trepar aos postes, praticar atividades para as quais 

a bola não é destinada, comer/beber dentro das instalações, etc.; 

6.9 É expressamente proibida a passagem através das instalações 

desportivas para acesso a outros espaços. 

6.10 As instalações exteriores só poderão ser utilizadas, pelos alunos que 

se encontram na aula de educação Física /Desporto escolar. 

6.11 Não é permitida a entrada no campo de jogos aos alunos que não 

estejam devidamente equipados assim como na ausência do 

professor;  

 

 

7.Outros procedimentos 

 
7.1O aluno que não apresenta o equipamento necessário para a 

realização da aula, o professor deverá comunicar ao Diretor de turma 

a ocorrência, via INOVAR, da falta de material. 

7.2 Esse aluno deverá permanecer na zona do coberto e/ou colaborar com 

professor na aula de máscara e realizar os procedimentos de higiene 

de forma constante (lavagem de mãos).  
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7.3 Os alunos devem transportar consigo cantis ou garrafas reutilizáveis 

(devidamente identificadas) para que possam beber água quando for 

necessário durante a aula. 

7.4 O uso destes utensílios e exclusivamente pessoal. 

7.5 Sempre que as condições atmosféricas não permitam a realização da 

aula prática, uma turma poderá usufruir do espaço de ginásio e outra 

turma deverá dirigir-se para a sala destinada à turma e ter aula teórica 

de Educação Física. 

7.6 Esta situação de ocupação do ginásio, quando não forem favoráveis 

a aula prática de Educação Física deverá ser rotativa a cada tempo 

/turma e com prévio acordo dos professores. 

7.7 Neste espaço, deverá existir um reforço de materiais de limpeza e de 

higienização para que os alunos colaborem na higienização dos 

materiais a usar. 

7.8 Em situações pontuais e excecionais, o balneário/espaço demarcado 

poderá ser ocupado duas vezes, na mesma aula, pelos alunos 

da mesma turma. Entra o número permitido de alunos equipam-se e 

saem do balneário, depois entram os restantes colegas. No final da 

aula procede-se da mesma forma. 

7.9 Em termos de estratégias e metodologias de ensino, os docentes 

devem ter em conta os documentos enviados para a escola, garantido 

assim, o cumprimento das normas estabelecidas pela Direção Geral 

de Saúde e Direção Geral da Educação. 

 

 

 

 

Escola Básica de Grijó,30 setembro de 2020 

 

            Os docentes da área disciplinar de Educação Física. 
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