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Trigal de Santa Maria 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
ESCOLAR | 2º e 3º ciclo | 2021/2022 

Normas e regras impostas pelo contexto COVID-19 
 

Ex.mos(as) Alunos(as), Encarregados(as) de Educação (EE) e restante comunidade escolar,   

Devido às exigências sanitárias causadas pelo SARS-CoV2 (COVID-19) irão manter-se algumas 
alterações na organização e funcionamento do ano letivo até novas orientações. Assim, 
divulgamos Normas e regras impostas pelo contexto COVID-19, a fim de possibilitar uma melhor 
organização das aulas de Educação Física (EF) e treinos do Desporto Escolar (DE). 

Procedimentos a desenvolver pelos ALUNOS no contexto das aulas de EF e treinos do DE: 
A – NORMAS ESPECÍFICAS:  
• É obrigatória a higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica à entrada dos 
espaços desportivos; 
• Os alunos só poderão participar nas aulas de EF e treinos do DE quando devidamente 
equipados: camisola, calção, fato de treino, meias e sapatilhas, adequadas e EXCLUSIVAS para a 
aula/treino, uma toalha de rosto/toalhitas e uma muda de roupa para trocar no final da 
aula/treino; 
• O equipamento deverá vir vestido de casa; 
• O equipamento a ser usado na aula/treino deverá contemplar um bolso, a fim de colocação da 
máscara, sempre que necessário/solicitado pelo professor;   
• É obrigatório o uso de máscara na entrada e saída nos balneários. Devem respeitar as 
orientações do assistente operacional, e/ou do professor, na entrada faseada/turma e na 
respetiva utilização; no espaço dos lavatórios/casas de banho deverão estar presentes 2 alunos, 
no máximo e ao mesmo tempo; A utilização dos balneários será apenas permitida para mudar de 
roupa no início e no final da aula; Não será possível a utilização dos balneários para tomar banho;  
• No decorrer da aula, privilegiar o respeito pelo distanciamento físico de, pelo menos, DOIS 
METROS entre alunos, de acordo com a Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de 
exercício físico; 
• Nas aulas realizadas no exterior os alunos podem não usar a máscara de proteção individual, 
durante a prática de atividade física, no pavilhão os alunos devem usar a máscara, sendo apenas 
retirada por recomendação do professor e/ou no contexto das práticas letivas/desportivas de 
esforço intenso e/ou prolongado; 
• Os alunos no final de cada aula/treino deverão cuidar da sua higiene pessoal; 
• Respeitar todos os procedimentos definidos no que toca às normas de redução do risco de 
contágio/transmissão da COVID19, nomeadamente, normas de circulação e respeito pelo 
distanciamento físico (sempre que possível, de pelo menos dois metros), correta 
utilização/colocação e remoção de máscaras de proteção individual, utilização dos 
vestiários/balneários, higienização pessoal (nomeadamente lavagem/desinfeção de mãos e 
evitamento de toque com as mãos no rosto, boca, nariz e olhos) e etiqueta respiratória. 
 
B – NORMAS GERAIS da EF e do DE: 
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• Sem o equipamento atrás referido os alunos não poderão participar na parte prática da aula, 
devendo, no entanto, desempenhar tarefas atribuídas pelo professor. A esta situação 
corresponderá uma Falta de Material; 
• Não é permitida a participação na aula a alunos portadores de quaisquer objetos suscetíveis de 
provocar ferimentos aos colegas, tais como relógios, pulseiras, anéis, fios, etc. Tais objetos, assim 
como carteiras e telemóveis, deverão ser guardados nos cacifos, preferencialmente, e/ou nas 
mochilas pessoais; 
• Os alunos/as de cabelo comprido deverão apresentar-se na aula com o cabelo devidamente 
preso; 
• A escola não se responsabilizará pelos objetos de valor levados para os balneários; está 
terminantemente proibida a entrada de telemóveis nos balneários; o não cumprimento desta 
norma implicará a tomada de medidas de carácter disciplinar; 
• Os alunos só poderão entrar nos balneários aquando da autorização do assistente operacional 
em funções e/ou do professor;  
• Os alunos deverão ocupar o seu lugar no balneário, colocando as roupas nos cabides e os sacos 
em cima dos bancos, tudo devidamente arrumado; mantendo uma correta utilização dos 
balneários, deixando-os limpos e arrumados, nomeadamente, torneiras bem fechadas; 
• As aulas começam cinco minutos após a entrada dos alunos no balneário, no local indicado pelo 
professor; 
• Recomenda-se a partilha de informação médica, para os alunos com doenças crónicas, pelo risco 
que estas situações possam acarretar aquando da prática de atividade física; 
• Os alunos portadores de óculos devem garantir a segurança dos mesmos, colocando-os em 
estojo, enquanto não os utilizam e colocando uma fita adequada durante a sua utilização nas 
aulas, cumprindo as normas de segurança para que, em caso de acidente, o seguro escolar possa 
ser ativado. 
 
C – DISPENSA DA COMPONENTE PRÁTICA: 
• O aluno terá direito a dispensa da parte prática da aula/treino sempre que o seu estado de 
saúde inviabilize a sua participação em atividades desportivas; contudo deverá ser portador de 
um pedido de dispensa assinado pelo EE, na caderneta do aluno, devendo vir explícita a 
justificação do mesmo; 
• Em caso de doença previsivelmente prolongada e/ou crónica, o aluno deverá apresentar 
atestado médico ao professor (e fotocópia do mesmo ao Diretor de Turma), devendo este ser 
claro quanto às limitações que esta acarreta; 
• Em ambos os casos, dos pontos anteriores, os alunos terão de estar presentes na aula e trazer 
calçado desportivo para uso exclusivo na aula (não pode entrar com as sapatilhas calçadas de 
casa).  
Procedimentos de utilização/acesso às INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (no atual contexto): 
• Os espaços de aula/treino, de utilização exclusiva da EF e DE, serão selecionados pelo professor, 
respeitando a seguinte ordem de prioridade: 1º - Campo de Jogos da escola; 2º - Pavilhão de 
Tadim; 
• Disponibilização de dispensadores de solução à base de álcool para a desinfeção das mãos, 
separados em diferentes pontos (entrada e saída de balneários e espaços de aula); 
• Higienização a cada utilização (aula/treino) das superfícies, equipamentos e materiais utilizados; 
• Aquando da utilização de pavilhões gimnodesportivos para aula/treino, arejamento frequente 
dos espaços; 
• Organização dos balneários, e acesso aos mesmos, de modo que não haja aglomeração de 
alunos; 
• Utilização de máscara, como medida de proteção adicional ao distanciamento físico, à higiene 
das mãos e à etiqueta respiratória; 
• Controlar do acesso às instalações e diferentes áreas das mesmas, não permitindo a presença de 
pessoas estranhas ao contexto letivo em causa; 
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• Limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas, de acordo com as 
orientações nºs 014/2020 e 030/2020, da DGS; 
Procedimentos perante deteção de um caso suspeito de SARS-CoV2 (COVID-19):  
• Seguir o plano de contingência da escola e/ou dos Pavilhões em utilização.  
 

Informações complementares para o ano letivo 2021/2022: 

• DESPORTO ESCOLAR: Desporto Adaptado: Multiactividades (Vários/Misto); Badminton 
(Iniciados/Misto); Ténis de Mesa (Infantis B/ Misto); Xadrez (Vários - Misto); BTT 
(Vários/Misto). 

• DESPORTO ESCOLAR +: Projeto de valorização; 

• PROJETO FITescola®: a ser implementado nas aulas de EF, ao longo do ano letivo, para a 
promoção de comportamentos saudáveis em crianças e adolescentes. Sob a égide da 
Faculdade de Motricidade Humana e a Direção-Geral Da Educação este projeto desenvolve-se 
através da aplicação de uma bateria de testes físicos que tem em conta três componentes de 
aptidão física: a aptidão aeróbia, dados antropométricos, a composição corporal e a aptidão 
neuromuscular (força muscular, resistência, velocidade, agilidade e flexibilidade). Um dos 
grandes objetivos é a promoção e educação de estilos de vida saudáveis.  

• O(A) Encarregado(a) de Educação deverá tomar as diligências necessárias no sentido de ser 
realizado um controle médico ao seu educando. Deverá, também, comunicar por escrito ao 
professor(a) de EF qualquer problema de saúde que lhe seja ou esteja já diagnosticado. Este 
controle poderá ser efetuado no Agrupamento através do Projeto Saúde Escolar, mediante 
inscrição, ou diretamente no centro de medicina desportiva de Braga. 

 
O Conselho Disciplinar de Ed. Física do AETSM  2021_2022 

 
(cortar pelo tracejado e entregar ao professor de Educação Física) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ATENÇÃO – IMPORTANTE! 
TOMADA DE CONHECIMENTO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 
Eu, __________________________________________, portador de B.I./CC nº _______________ 
Encarregado de Educação do aluno(a) _______________________________________________ 
,____º Ano, Turma _____, nº _____ declaro que tomei conhecimento do Plano de Contingência, 
Regulamento Específico de Educação Física e Deporto Escolar 2021/2022. Comprometo-me a 
tomar todas as diligências para que o meu Educando (a) compra todas as normas e regras destes 
documentos. 
Declaro ainda, que tomarei as diligências no sentido de ser realizado um controlo médico ao meu 
educando e comunicarei por escrito ao professor(a) de Educação Física qualquer problema de 
saúde que lhe seja ou esteja já diagnosticado.  
 
Assinatura do Encarregado de Educação: ____________________________________   
Data: Tadim _____/_____/______ 
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