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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 “Plano de
Contingência – Educação Física e Desporto Escolar” elaborado pelo Grupo de Educação
Física do Agrupamento de escolas Augusto Cabrita.

1 - Os materiais e os espaços das aulas de EF são utilizados exclusivamente pelas
turmas em aula, estando a sua utilização interdita para outros fins;
2 – A componente prática das aulas de EF faz-se preferencialmente no espaço exterior
– campo de jogos e espaços anexos
3 – O espaço interior (Ginásio na PAM) é utilizado apenas em aulas com exercícios de
baixa intensidade respeitando o distanciamento físico entre alunos;
4 – Proteção Individual para os 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;
5 – A entrada dos alunos faz-se pela porta principal das instalações desportivas –
Pavilhão e a saída, pela porta de emergência;
6 – 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;
7 – Haverá um tapete com desinfetante na entrada de cada espaço de aula;
8 – 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;

9 – Cada aluno deve ser portador do seu equipamento desportivo não sendo
emprestado qualquer vestuário ou calçado;
10 – 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;
11 – Os alunos devem ir devidamente equipados para a aula de EF (já preparados de
casa);
12 – Os alunos deverão assegurar a sua higiene, em casa;
13 – 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);
14 – Caso não esteja disponível a sala da turma, terá que se recorrer a um espaço
interior alternativo, usado apenas para a turma mobilizada;
15 – É obrigatório o uso exclusivo de calçado para as aulas de EF, no espaço interior
(pavilhão);
16 – Quando há lugar a troca de calçado, os sapatos são deixados no corredor do
espaço afeto à aula (colocados preferencialmente dentro de uma bolsa/saco);
17 – Todos os pertences dos alunos ficam guardados na sala da turma;
18 – 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;
19 – 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);
20 – Durante a aula, sempre que se torne necessário, os materiais serão higienizados;
21 – Não serão utilizados coletes de sinalização;
22 – 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.

