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ANO LETIVO 
2020/2021 

 
 

AULAS PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR 

GESTÃO DOS ESPAÇOS/INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO  

 

Face à atual situação de pandemia, que obriga a adaptações e cuidados específicos na gestão das instalações e no funcionamento das aulas 

práticas da Atividade Física, da Educação Física e do Desporto Escolar e, no seguimento das orientações emanadas pela Direção Geral da 

Educação e pela Direção Geral da Saúde, o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar definiu as seguintes medidas/regras de 

atuação: 
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 Antes de saírem dos edifícios escolares, à hora de início da aula, os alunos devem aguardar nas proximidades do portão, 

mantendo o distanciamento social e com a máscara colocada. Quando o professor responsável chegar, saem com este, em 

direção às instalações desportivas; 

 O local de entrada nas instalações do pavilhão gimnodesportivo de Vila Pouca de Aguiar será a entrada sul adjacente ao parque 

de estacionamento das piscinas municipais; 

 O local de entrada nas instalações do pavilhão gimnodesportivo de Pedras Salgas será pela porta principal e a saída pela porta 

lateral, virada a norte e que dá diretamente para o edifício escolar: 

 Antes da entrada nas instalações, o professor responsável pela turma fará a chamada e dará conhecimento dos alunos 

ausentes; 

 Os alunos entrarão um de cada vez e, para além de outros cuidados a adotar, procederão à higienização das mãos e do 

calçado;  

 Todos os alunos terão de usar máscara (a partir do 5.º ano de escolaridade), nomeadamente na entrada e saída das 

instalações, retirando-a apenas durante a realização de exercício físico. A máscara deve ser devidamente guardada numa bolsa 

ou saco individual que cada aluno deve trazer consigo para a aula; 

 Todos os professores terão de usar máscara, exceto durante os momentos que impliquem a demonstração ou realização de 

exercício físico; 

 Todos os alunos deverão fazer-se acompanhar de calçado de utilização exclusiva para as aulas no pavilhão e, caso a turma 

saia para o exterior em atividade letiva, no regresso, terão de proceder novamente à higienização das mãos e do calçado; 

 Os alunos devem trazer consigo uma garrafa de água, identificada com o seu nome e apenas para uso individual, que poderão 

encher nas torneiras dos balneários; 

 Os alunos só poderão utilizar as casas de banho dos seus balneários, estando todas as outras encerradas; 

 É vedada a entrada de alunos no gabinete dos docentes, situado nestas instalações; 

 O acesso às salas de materiais e aos equipamentos utilizados está condicionado e será supervisionado pelos docentes em aula; 

 As instalações desportivas dispõem de uma sala de isolamento, de acordo com as normas da DGS. 
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 Os circuitos de deslocação dentro dos Pavilhões, elaborados de acordo com as recomendações da DGS, estarão marcados de 

forma clara, pelo que deverão ser respeitados; 

 Os locais onde os alunos se deverão posicionar dentro do pavilhão estarão marcados, respeitando os 3 m de distância definidos 

pela DGS. 
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   Os alunos equipar-se-ão nos balneários destinados à respetiva turma, trocando o calçado por outro que será utilizado apenas 

na aula que decorra no pavilhão; 

 Após a saída dos balneários, os alunos dirigir-se-ão ao pavilhão pelo circuito estabelecido e ocupam uma das marcas 

desenhadas no pavimento; 
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 No final da aula, os alunos saem para o exterior do pavilhão gimnodesportivo pelas portas individuais dos balneários, 

aguardando, nas arcadas existentes nesse local, onde estará o professor responsável que os conduzirá aos edifícios escolares. 
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 As instalações desportivas disporão de borrifadores com produto de desinfeção de superfícies e equipamentos/objetos, solução 

para higienização das mãos (SABA), bem como de papel;  

 Após cada utilização dos equipamentos pelos alunos na aula, os mesmos procederão à sua higienização, com supervisão dos 

professores; 

 As normas divulgadas pela DGS para colocar e tirar as máscaras deverão ser rigorosamente cumpridas; 

 Os espaços serão permanentemente ventilados; 

 No gabinete dos professores, cuja entrada será vedada aos alunos, os equipamentos utilizados deverão ser submetidos a 

desinfeção e higienização entre utilizadores.  
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 Nos balneários, estarão assinaladas as marcações com o distanciamento, determinado pela DGS, que deverá ser respeitado 

escrupulosamente pelos alunos; 

 Só poderão estar 9 alunos em cada balneário de cada vez, com utilização de 2 chuveiros em simultâneo;  

 Os banhos no balneário são desaconselhados, só devendo ter lugar em situações excecionais; 

 A utilização do duche nunca deverá ultrapassar os dois minutos; 

 As turmas com mais de 9 alunos por género terão de ser encaminhadas para outro balneário disponível; 

 Estará disponível, sempre que possível, um assistente operacional para colaborar na supervisão do cumprimento das regras de 

distanciamento determinadas pela DGS. 
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 Serão privilegiadas as aulas práticas ao ar livre; 

 As aulas teóricas terão lugar na sala de aula da respetiva turma; 

 Será promovida a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico recomendado; 

 A partilha de materiais e objetos será reduzida ao mínimo indispensável, verificando-se a sua higienização entre utilizações; 

 Serão desenvolvidas situações de ensino com grupos reduzidos, ajustadas aos espaços de atividade física e valorizando a 

utilização de formas de jogo reduzidas; 

 Serão adotadas estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito; 

 Para a prática de Atividade Física dos alunos do 1.º Ciclo de Vila Pouca de Aguiar será usada preferencialmente a sala 

multiusos do Centro Escolar. 
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NOTAS IMPORTANTES: 
 

1. Serão identificadas as aprendizagens que necessitam de recuperação e consolidação, em função da suspensão das atividades 
letivas presenciais no final do ano letivo anterior, refletindo-as na planificação da disciplina; 

2. A utilização dos espaços comuns e o tempo de permanência nestes restringir-se-á ao estritamente necessário e unicamente aos fins 
a que se destina; 

3. Em qualquer momento, de acordo com a evolução da situação pandémica, poderão ser alteradas e/ou introduzidas novas regras de 
funcionamento; 

4. O cumprimento destas regras exige o compromisso de todos: docentes, pessoal não docente, alunos, pais/encarregados de 
educação e restante comunidade educativa; 

5. Os docentes praticarão as presentes regras com os alunos, devendo os Diretores de Turma e os Pais/Encarregados de Educação 
esclarecer e consciencializar os alunos para a necessidade do cumprimento rigoroso das mesmas. 

 

 

  

Vila Pouca de Aguiar, 15 de setembro de 2020 

 

O Diretor 
 

José Rodrigues Teixeira 


