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EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR
ANO LETIVO 2020/2021

O presente documento promove uma alteração ao Plano de Contingência de Educação
Física e Desporto Escolar elaborado pelo Grupo de Educação Física do Agrupamento de
escolas Augusto Cabrita.
Com a alteração pretende-se definir um conjunto de procedimentos na utilização dos
balneários desportivos do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Augusto Cabrita e
Escola Básica Padre Abílio Mendes.

1 – Face ao possível elevado número de alunos em aula, em simultâneo, o acesso aos
balneários está limitado para os/as alunos/as, sendo utilizado somente em casos
excecionais;
2 – Os/as alunos/as devem ir devidamente equipados para a aula de EF (já preparados
de casa);
3 – A utilização dos balneários fica limitada à troca de vestuário, sendo proibido a
utilização dos chuveiros;
4 – A designação “balneário” é substituída por “vestiário”;
5 – O uso da máscara é obrigatório dentro dos vestiários e nos corredores de acesso
aos mesmos;
6 – A utilização das casas de banho e lavatórios está condicionada a autorização do/a
professor/a ou do/a assistente operacional e limitada a alunos/as que estejam em aula
de Educação Física;
7 – Os lavatórios não podem ser utilizados para beber água diretamente da torneira;
8 – Escola Secundária Augusto Cabrita:
8.1 – O pavilhão desportivo dispõe de quatro vestiários, dois masculinos e dois
femininos;
8.2 – A lotação de utilização de cada vestiário é de doze alunos/as em
simultâneo;
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8.3 – Cada vestiário é dividido em dois espaços, A e B, com a capacidade de seis
lugares em simultâneo;
8.4 – Em situação de duas turmas em simultâneo, no mesmo bloco de aula,
cada turma utiliza um vestiário;
8.5 – Em situação de três turmas em simultâneo, no mesmo bloco de aula, uma
turma ocupa um vestiário, e as outras duas turmas ocupam um espaço dentro do
outro vestiário;
8.6 – Em situação de quatro turmas em simultâneo, no mesmo bloco de aula,
duas turmas ocupam um espaço no mesmo vestiário, e as outras duas turmas ocupam
um espaço dentro do outro vestiário;
9 – Escola Básica Padre Abílio Mendes:
9.1 – O polivalente desportivo dispõe de dois vestiários, um masculino e um
feminino;
9.2 – A lotação de utilização de cada vestiário é de doze alunos/as em
simultâneo;
9.3 – Cada vestiário é dividido em dois espaços, A e B, com a capacidade de seis
lugares em simultâneo;
9.4 – Em situação de duas turmas em simultâneo, no mesmo bloco de aula,
cada turma utiliza um espaço do vestiário;
9.5 – Em situação de três turmas em simultâneo, no mesmo bloco de aula, a
turma que entrar mais tarde tem de esperar que o/a assistente operacional higienize o
espaço e dê indicação para utilizar o vestiário;
10 – A indicação do respetivo vestiário a utilizar pelas turmas é referida no
“roulement” de utilização de espaços das aulas;
11 – A permanência no vestiário deve ser limitada ao mínimo possível;
12 – Os lugares possíveis de ocupar estão devidamente sinalizados;
13 – Os cabides possíveis de utilizar estão devidamente sinalizados;
14 – É proibido deixar qualquer pertence dentro do vestiário;
15 – Os/as alunos/as que estejam à espera de espaço livre no vestiário são obrigados a
cumprir o distanciamento físico estabelecido por marcas no chão;
16 – Serão colocadas marcas no chão para cada vestiário;
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17 – Após o términus da aula os vestiários utilizados são higienizados por um/a
assistente operacional;
18 – A utilização do vestiário por uma turma no bloco de aula seguinte só é permitida
após a respetiva higienização do espaço;
19 – A indicação para utilizar o vestiário é dada pelo/a assistente operacional ou pelo/a
docente da turma após verificar que o espaço encontra-se devidamente higienizado;
20 – Os vestiários devem ter as janelas e portas abertas para permitir um melhor
arejamento.
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