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PLANO DE CONTINGÊNCIA
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR
ANO LETIVO 2020/2021
O presente documento determina as diretrizes decorrentes das orientações para a
lecionação da componente prática da disciplina Educação Física e para o Desporto
Escolar, em contexto de aulas/treinos presenciais, durante a situação pandémica de
COVID-19, motivada pelo vírus SARS-COV-2, conforme documento elaborado pela Direção
Geral da Educação (DGE), tendo por base as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS)
e as sugestões apresentadas pela Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) e o
Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto
(CNAPEF), veiculado às escolas a 1 de setembro de 2020.
Serão ainda consideradas as orientações gerais a constar no Plano de Contingência do
Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita.
As premissas aqui estabelecidas, assentam no primado da prevenção da doença e da
minimização do risco de contágio, e regem-se por medidas preventivas de higiene,
etiqueta respiratória e distanciamento físico.
O desenvolvimento curricular da disciplina de Educação Física será sujeito a adaptações
no que respeita aos conteúdos, estratégias de ensino e aprendizagem e
critérios/operacionalização da avaliação das capacidades, no sentido de dar resposta ao
estabelecido no ponto anterior, respeitando, contudo, na escolha das opções de
organização estratégica e metodológica, as orientações curriculares existentes (DecretoLei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual; Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Educação Física).
O presente documento clarifica as medidas preventivas na área da Educação Física (EF) e
do Desporto Escolar (DE) no Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita (AEAC), em 4
vertentes abaixo desenvolvidas.
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1. Recursos Espaciais
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Padre Abílio
Mendes (PAM)

Escola Secundária Augusto Cabrita (ESAC)

- a entrada dos alunos faz-se pela porta principal
das instalações desportivas – Ginásio e a saída, pela
porta que dá acesso ao polivalente e deste para a
rua, usando a porta contígua à papelaria (porta de
emergência);

- a entrada dos alunos faz-se pela porta principal
das instalações desportivas – Pavilhão e a saída,
pela porta de emergência
- durante o mesmo tempo letivo, encontram-se
em aula apenas até 3 turmas;

- durante o mesmo tempo letivo, encontram-se em
aula apenas 1 ou 2 turmas (excecionalmente 3 - a entrada nas instalações e acesso aos balneários
turmas);
é feita, sempre que possível, com um
desfazamento mínimo de 10 minutos entre as
- a entrada nas instalações e acesso aos balneários é turmas que o poderão ocupar no mesmo tempo
feita, sempre que possível, com um desfazamento letivo;
de 20 minutos entre as turmas que o poderão
ocupar no mesmo tempo letivo;
- os balneários são limpos e arejados entre a
ocupação das turmas;
- os balneários são limpos e arejados entre a saída
da primeira turma e a entrada da segunda;
- a componente prática das aulas de EF faz-se
preferencialmente no espaço exterior;
- a componente prática das aulas de EF faz-se
preferencialmente no espaço exterior – campo de - o espaço exterior comporta até 2 turmas;
jogos e espaços anexos
- o pavilhão comporta até 2 turmas.
- a utilização do espaço interior (Ginásio), é utilizado
apenas em exercícios de baixa intensidade e
preferencialmente estáticos.
- haverá um dispensador de solução alcoólica desinfetante, na entrada de cada espaço de aula e um
recipiente à responsabilidade do docente, para utilizar quando necessário;
- haverá um tapete com desinfetante na entrada de cada espaço de aula;
- face ao possível elevado número de alunos em aula, em simultâneo, o acesso aos balneários está
vedado aos alunos, sendo utilizado somente em casos excecionais;
- os alunos deverão assegurar a sua higiene, em casa;
- os espaços interiores (Ginásio e Pavilhão), funcionam com as portas e janelas abertas;
- são demarcadas / indicadas áreas para assegurar o distanciamento físico entre os alunos (balneários e
campos);
- sempre que não seja possível a ocupação do espaço exterior, devido a condições climatéricas, a turma
deve ocupar a sua sala (estando prevista a restruturação dos conteúdos a lecionar, privilegiando a área
referente aos conhecimentos);
- caso não esteja disponível a sala da turma, terá que se recorrer a um espaço interior alternativo, usado
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apenas para a turma mobilizada;
- os espaços das aulas de EF são utilizados exclusivamente pelas turmas em aula, estando a sua utilização
interdita para outros fins;
Escolas Básicas do 1º Ciclo / Pré-Escolar
- devem ser respeitados os procedimentos adotados no Plano de Contingência do AEAC, para cada
unidade orgânica do 1º Ciclo / Pré-Escolar;
- as aulas de EF / Expressão Física Motora (EFM) devem decorrer com a turma dividida em dois
grupos, ficando um grupo de alunos com o/a professor/a de Educação Física e o outro grupo com o/a
professor/a titular da turma (desdobramento);
- as atividades das aulas de EF / EFM fazem-se preferencialmente no espaço exterior;
- deverá ser alocado um assistente operacional para proceder à higienização do material, após cada
período de aula;
- será disponibilizado um recipiente com solução alcoólica, à responsabilidade do docente;

2. Recursos Materiais
Os materiais afetos à disciplina de EF estão identificados e catalogados, e são sujeitos a
rotinas de manuseamento e higienização, de consulta acessível aos docentes, alunos e
assistentes operacionais.
- os alunos devem ir devidamente equipados para a aula de EF (já preparados de casa);
- é obrigatório o uso exclusivo de calçado para as aulas de EF, no espaço interior;
- no Ginásio da PAM, é obrigatório o uso exclusivo de sapatilhas;
- quando há lugar a troca de calçado, os sapatos são deixados no corredor do espaço
afeto à aula, ou no próprio espaço da aula (ESAC);
- todos os pertences dos alunos ficam guardadas na sala da turma;
- caso a sala esteja ocupada, os pertences dos alunos são levados para a aula de EF e
deixados no corredor do espaço afeto à aula, ou no próprio espaço da aula (ESAC);
- a higienização dos espaços desportivos e material utilizado em cada sessão é feita pelos
assistentes operacionais no final de cada aula, contando com a colaboração dos alunos,
no caso dos materiais (por exemplo, nos Jogos Desportivos Coletivos, cada aluno terá que
desinfetar a sua bola no final da aula);
- os alunos devem ser portadores de um kit que inclui um saco com a máscara, um
recipiente para água (reutilizável), uma pequena toalha e, caso pretendam, uma t shirt
para troca;
- todo o material poroso (por exemplo, pegas dos tapetes, cabos de raquetes, superfícies
dos aparelhos de ginástica, etc.), é revestido com película aderente, higienizada com
solução alcoólica no final de cada sessão e substituída no final do dia;
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- Os materiais e equipamentos de superfícies laváveis devem ser alvo de limpeza e
desinfeção após cada utilização;
- durante a aula, sempre que se torne necessário, os materiais serão higienizados;
- cada aluno deve ser portador do seu equipamento desportivo não sendo emprestado
qualquer vestuário ou calçado;
- não serão utilizados coletes de sinalização;
- os professores alertam para a importância dos alunos não levarem objetos de valor
para a escola, nos dias das aulas de EF, devido à impossibilidade da utilização de cacifos
fechados.
3. Componente Pedagógica E.F.

3.1. Estratégias e Metodologias de Ensino
Tendo em vista a redução do risco de contágio por SARS-CoV-2, a implementação das
medidas de prevenção e controlo a adotar, no âmbito da Educação Física, devem
considerar o distanciamento físico entre alunos e aluno-professor, bem como os recursos
materiais e espaciais a utilizar.
Neste sentido, serão verificadas as medidas seguintes:
- Incidir sobre as três áreas de referência do currículo da disciplina de EF: Atividades
Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos, identificando as adaptações que se considerem
necessárias;
- As situações de aprendizagem terão de ter em atenção o espaço da aula, a dimensão da
turma e os recursos materiais disponíveis;
O processo de ensino e aprendizagem será adaptado à realidade do agrupamento,
respeitando as finalidades, os objetivos e as competências essenciais a desenvolver:
- Privilegiar as tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico recomendado,
reduzindo a partilha de materiais e objetos;
- Em tarefas de grupo, privilegiar a manutenção dos grupos ao longo da aula;
- Privilegiar situações de aprendizagem com grupos reduzidos em espaços amplos;
- Os grupos são constituídos preferencialmente por um máximo de 6 alunos e devem
manter-se por o mínimo de 2 semanas.
- Privilegiar os jogos reduzidos e condicionados de forma a diminuir o risco de contacto
entre alunos.
- Em qualquer situação de exercício, jogo reduzido ou condicionado, deve ser sempre
considerada a defesa passiva e o devido distanciamento;
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- Estabelecer rotinas e hábitos de prática com os alunos, nomeadamente usando
corredores de circulação, distanciamento físico, manuseamento e higienização do
material, criação de grupos de trabalho e rotação entre estações;
- Adoção de atividades que privilegiem o respeito pelo distanciamento físico de, pelo
menos 3 m entre alunos, ou de, no mínimo 1,5m, em atividade física de baixa
intensidade, ou atividades estáticas.
3.2. Planeamento Curricular de Educação Física
O planeamento das atividades em EF vai ter em consideração os seguintes aspetos:
- Com o intuito de minimizar os eventuais efeitos que o confinamento possa ter tido nos
índices de atividade física dos alunos, deverão ser enfatizadas as atividades que permitam
melhorar os níveis de aptidão física;
- promoção da autonomia dos alunos;
- desenvolver as atividades motoras básicas fundamentais;
- valorizar a aquisição, de forma o mais individualizada possível, de um conjunto alargado
de técnicas associadas às atividades físicas;
- privilegiar a lecionação em situações de aprendizagem individuais, bem como a
utilização de jogos reduzidos e condicionados;
- utilizar os recursos disponíveis na plataforma Fitescola e App Fitescola;
- desenvolver, no âmbito dos conhecimentos, as aprendizagens através de trabalho
autónomo, nos momentos “online” que possam vir a acontecer e nas aulas lecionadas em
sala de aula, por imposição das condições climatéricas.
3.3. Critérios de Avaliação
- Mantêm-se os critérios de avaliação nos vários domínios de aprendizagem;
- Haverá adaptação na operacionalização da avaliação das Atividades Físicas Desportivas
(AFD).
4. Proteção individual
O uso de máscara individual é uma medida de proteção adicional ao distanciamento físico
recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória:
Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da
obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico; Máscara
colocada dentro da bolsa do aluno (kit do aluno); desinfeção das mãos antes do início da
aula e no final;
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Professores de EF: dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a
lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício
físico (por exemplo, demonstrações de exercícios); desinfeção das mãos antes do início da
aula e no final; e sempre que efetuar uma ajuda com contacto direto com um aluno
Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara; desinfeção das mãos com
regularidade
Planeamento das atividades do Desporto Escolar (DE)
Será divulgado oportunamente, mediante as orientações da Cooredenação Nacional do
Desporto Escolar.
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