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INTRODUÇÃO 
 

A elaboração do presente documento teve por base os seguintes documentos 

oficiais: 

• Orientação n.º 030/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS); 

• Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas 
de Educação Física da DGS e DGEstE; 

• Orientações DGS para a prática Desportiva; 

e pretende estabelecer as principais regras de funcionamento e organização 

da disciplina de Educação Física e treinos do Desporto Escolar. 

Este documento não dispensa a leitura e cumprimento do estabelecido no 

Plano de Contingência – Covid 19, do AE de Esmoriz, disponível na página 

oficial do Agrupamento. Pode a qualquer momento sofrer 

atualizações/alterações decorrentes de novas indicações da direção-Geral da 

saúde (DGS). 
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1. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

O desenvolvimento curricular da disciplina de Educação Física far-se-á em 

regime presencial, sendo que nos tempos de cem minutos compreende 

atividade física propriamente dita e nos tempos de cinquenta minutos os alunos 

estarão na sua sala residente.  

É obrigatória a utilização de máscara da escola ou cirúrgica nas 
instalações desportivas.  

Contudo, os alunos estão dispensados de utilização de máscara da escola ou 

cirúrgica durante a realização de exercício físico, bem como os professores de 

Educação Física, se necessitarem também de realizar algum tipo de exercício 

físico. Todos os restantes agentes deverão manter a utilização de máscara 

durante toda a sua permanência no recinto escolar. 

 

2. PROCEDIMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DAS INSTALAÇÕES 
DESPORTIVAS 

O aluno antes da aula de Educação Física deve dirigir-se à sala residente e lá 

depositar todos os pertences não imprescindíveis à aula de ed. física. De seguida 

dirige-se ao pavilhão pelo corredor de circulação definido,  já equipado, levando 

apenas uma pequena mochila que deve conter – água, toalha e t-shirt para 

mudar após as aulas. Deve-se incentivar os alunos para que nos dias de EF 

venham já equipados de casa. 

A entrada nas instalações desportivas é realizada unicamente mediante 

autorização dos professores ou assistentes operacionais. Os alunos estarão no 

grupo turma em locais definidos à entrada do pavilhão, onde aguardam as 

indicações do professor. 

Após autorização de entrada, o aluno deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

 Desinfeção do calçado; 
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 Desinfeção das mãos; 

 Deslocação para o balneário indicado, onde deverá apenas 

efetuar a troca de roupa se necessário, e guardar o seu 

saco/mochila; 

 Nos balneários, os cabides estarão identificados de forma 

numerada, permitindo a distribuição dos alunos conforme a 

orientação do professor, orientação esta que deverá ser mantida 

ao longo do ano. A entrada será sempre desfasada e controlada 

pelos professores; 

 Está interdito o uso dos chuveiros para banhos e dos lavatórios 

para beber água, recomendando aos alunos a utilização de 

cantis/garrafas de água individuais devidamente identificados e 

reutilizáveis (colocar informação escrita no balneário); 

 Dirigir-se ao recinto desportivo com a máscara colocada; 

 Uma vez equipados, colocam-se sentados nas marcações definidas 

no chão até chegar toda a turma. 

 Retirar a máscara quando o professor der autorização e 

acondicioná-la (por ex. num saco que acompanha o aluno, na 

garrafa de água, …); 

 A máscara deverá ser colocada sempre que o professor der 

indicação para tal. 

 

Após a conclusão da aula os alunos deverão: 

 Colocar a máscara; 

 Proceder à desinfeção do material utilizado de acordo com as 

instruções dos professores; 

 Desinfetar as mãos; 

 Tomar os cuidados de higiene necessários; 

 Sair do recinto pelo percurso e porta indicados. 
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3.  Locais de entrada e saída das instalações desportivas: 

 

Escola Género Entrada e Saída do Pavilhão 

EB Florbela Espanca 

Feminino 
Pela porta do lado do balneário “feminino” e saída 

pela porta de emergência sul. 

Masculino 
Pela porta lateral junto à sala dos professores e 

saída pela porta de emergência norte. 

EB Maceda Alunos 
Pela porta de acesso ao ginásio e saída pela porta 

de emergência sul. 

Sec.de Esmoriz Alunos 
Pela porta de acesso ao Ginásio e saída pela porta 

de emergência. 

 

4. MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EF) / DESPORTO ESCOLAR (DE) 

Colocação de tapetes de higienização/secagem à entrada dos espaços 

desportivos. 

Deverá haver dois borrifadores por turma. 

A seleção dos materiais/equipamentos a utilizar terá em conta a maior ou 

menor facilidade de higienização dos mesmos, o que poderá condicionar a 

abordagem de alguns dos conteúdos da disciplina. 

Todos os materiais/equipamentos utilizados nas aulas de EF / treinos do DE 

serão higienizados no final de cada utilização. 

Poderá ser utilizada película aderente para cobrir algumas superfícies de 

materiais/equipamentos a utilizar, sendo esta desinfetada no final da aula. 
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4.1. Material que os alunos deverão trazer: 

 Máscara de proteção individual fornecida pela escola ou cirúrgica; 

 Equipamento desportivo adequado (calça de fato de treino/calção, t-shirt 

e sapatilhas); 

 Cantil ou garrafa reutilizável com água devidamente identificada 

(facultativo); 

 Pequena toalha para limpar o corpo no final da aula (facultativo); 

 Saco para acondicionar a máscara (a máscara terá de ficar sempre na 

posse do aluno) 

 Elástico para apanhar o cabelo. 

 

5. REGRAS GERAIS APLICÁVEIS ÀS AULAS / TREINOS 

 

No decorrer das aulas/treinos devem ser respeitadas as seguintes regras: 

 Sempre que possível serão privilegiados os espaços exteriores para a 

prática de atividades físicas e desportivas; 

 Nos casos em que as aulas decorrem em espaços fechados, deve ser    

assegurada uma boa ventilação, através da abertura de portas e janelas 

(da responsabilidade dos assistentes operacionais); 

 Distanciamento individual – os alunos devem manter uma distância entre 

si e os professores de 2 metros, quando em estado estacionário e de 3 

metros quando em movimento de treino; 

 É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (como 

toalhas, bebidas, mochilas, outros); 

 É permitida a partilha dos materiais de aula/treino, desde que 

respeitadas as distâncias definidas e a higienização dos mesmos; 

 Salvo situações de emergência ou de segurança específica da aula, não 

é permitido qualquer contato físico entre professores, funcionários e 
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alunos; 

 Apenas professores e assistentes operacionais é que terão acesso à 

arrecadação do material. 

 No final da aula todo o material deve ser desinfetado com a colaboração 

dos alunos /professor e funcionário, sendo depositado no local definido. 

Na transição de turmas o espaço de balneário utilizado será higienizado  

 É estritamente proibida a utilização de chuveiros para banhos e dos 

lavatórios para beber água. 

 

 

6. CONTEÚDOS A ABORDAR NA EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO 
ESCOLAR 

As opções metodológicas a adotar serão um reflexo das restrições impostas pela 

pandemia, não descurando, contudo, os princípios e os valores defendidos nos 

referenciais da disciplina. Por isso, deve continuar-se a trabalhar para que sejam 

concretizadas as finalidades, os objetivos e as aprendizagens essenciais em 

todos os níveis de educação e de ensino, selecionando e adaptando as 

atividades de forma a respeitar as regras de segurança, sem desvirtuar o 

ecletismo programático da disciplina.  

Desta forma, as atividades a desenvolver, serão reajustadas, respeitando, na 

sua organização estratégica e metodológica, as orientações curriculares 

existentes e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Física). 

 

6.1 - Princípios tidos em conta na seleção do processo de ensino e 

aprendizagem: 

 Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o 

distanciamento físico recomendado, reduzindo a partilha de materiais e 

equipamentos; 
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 Desenvolver situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos 

espaços de atividade física e valorizando a utilização de formas de jogo 

reduzidas e condicionadas, em função dos propósitos e do contexto de 

aprendizagem; 

 Adotar estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, 

possibilitando a execução de exercícios através de estações que 

valorizem a estabilização de grupos de trabalho com os mesmos 

propósitos. 

 

7. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Os procedimentos e regras a adotar serão todos aqueles que estão no PLANO 

DE CONTINGÊNCIA específico do Agrupamento de escolas de Esmoriz Ovar 

Norte. 

 

 

Esmoriz, 15 de setembro de 2020 
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ANEXO 1 – ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
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ANEXO 2 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
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ANEXO 3 – UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA 
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ANEXO 4 – SINAIS E SINTOMAS 
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