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Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes 

Escola Básica de Gonçalo Nunes 
 

Disciplina de Educação Física 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA E DAS INSTALAÇÕES GIMNO-DESPORTIVAS 

 

O desenvolvimento curricular da disciplina de Educação Física irá fazer-se aplicando o Princípio de Precaução 

em Saúde Publica devido à Pandemia por COVID-19. Neste sentido, os docentes desta disciplina elaboraram um 

conjunto de regras excecionais de funcionamento quer da disciplina quer das instalações. Assim: 

 

OS ALUNOS: 

1. Virão equipados de casa; 

2. Devem trazer um/a saco/mochila com umas sapatilhas só para a aula, uma toalha pequena para se limparem 

do suor e uma t-shirt para mudarem no final da aula; 

3. Não haverá possibilidade de tomar banho; 

4. A mochila com os livros e material escolar, fica na sala da turma; 

5. Ao toque os alunos, COM MÁSCARA, dirigem-se para o ginásio seguindo as setas colocadas no chão; 

6. Todos os alunos, rapazes e raparigas, depois de desinfetar as mãos, entram para os balneários pelo lado 

masculino, ficando os rapazes no masculino, as raparigas seguem até ao feminino; 

7. Os rapazes deixam os agasalhos/casacos e COM MÁSCARA passam pelo balneário feminino, que entretanto 

as raparigas já abandonaram, dirigindo-se para o espaço que lhes será comunicado pelo funcionário/professor 

onde terão a sua aula. LEVAM CONSIGO A MOCHILA, que colocam nas marcações indicadas pelo professor. 

O mesmo se passará com as raparigas. 

INICIANDO A AULA TIRAM A MÁSCARA colocando-a na mochila. Sempre que estejam em pausa 

prolongada (o professor dará essa indicação) voltam a colocá-la.  

Sendo a aula no exterior entram para o recinto desportivo pela porta pequena e saem pela porta grande junto 

ao passadiço. 

No final da aula seguem o percurso inicial para se dirigirem para o balneário, repetindo o ponto 6. Mudam a 

camisola e sapatilhas e abandonam as instalações dirigindo-se para a sua sala de aula sempre seguindo as 

setas desenhadas no chão; 

8.Todos os alunos, no início da aula devem guardar os seus valores na mochila da aula de Ed. F. 

          

 IMPORTANTE 

        SEGUIR IMPRETERIVELMENTE AS REGRAS: 

           Uso da máscara            Manter a distância social             Higienizar as mãos 

                    - Seguir as orientações dos assistentes operacionais e dos docentes 

                    - Evitar o cruzamento entre pessoas                            
 
 
 A Coordenadora da Área Disciplinar 

 

                         Luísa Machado 


