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 ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

✓ Uso obrigatório de máscara em todos os momentos e locais de aula, e ainda nas deslocações para as 
instalações, para alunos e professores. 

✓ Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante o exercício físico com distanciamento de 3 
metros (alunos) e em demonstrações de exercícios (professor). 

✓ Privilegiar os espaços exteriores como espaço habitual de aula, salvo quando as condições 
atmosféricas o desaconselhem ou as matérias o exigirem. 

✓ Em caso de condições atmosféricas adversas nas aulas de 50 minutos nos campos exteriores e não 
cobertos na Josefa, deve recorrer-se à sala de aula habitual dos alunos, para atividades 
complementares às matérias, antecipadamente planificadas. Nas aulas de 100 minutos deve 
procurar-se a utilização do pavilhão municipal, caso haja condições de segurança para tal. 

✓ Utilizar obrigatoriamente os percursos de entrada e saída assinalados em cada uma das instalações 
desportivas, sem cruzamento de alunos nos espaços comuns. 

✓ Lavagem das mãos nas entradas/saídas dos espaços – com água e sabão ou nos dispensadores de 
álcool gel. 

✓ Privilegiar situações de aprendizagem que respeitem 3 metros de distância. 

✓ Planificar atividades sem partilha de materiais, se possível, ou com higienização frequente entre 
utilizações. 

✓ No caso do ensino passar ao  regime misto, e dada a natureza prática e orientada das atividades de 
aprendizagem, as aulas de EF manter-se-ão na modalidade presencial. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E UTILIZAÇÃO DE BALNEÁRIOS E VESTIÁRIOS 
 

✓ Antes da entrada nos vestiários os alunos deverão proceder à higienização das mãos. 

✓ Durante a sua permanência nestes espaços, os alunos devem manter a utilização da máscara e o 
distanciamento social de 1,5 a 2 metros. 

✓ Os alunos devem usar exclusivamente os cabides assinalados e o espaço do banco correspondente, 
podendo ser usadas outras zonas assinaladas, nomeadamente balneários adaptados para vestiários. 

✓ Os alunos deverão ser portadores de um saco, mochila ou algo similar, onde transportarão para a 
aula: valores, garrafa de água, saco para guardar a máscara, preferencialmente com fecho, e outros 
objetos de que necessitem, como lenços, etc. 

✓ Cada saco ou mochila será depositado numa cadeira, ou lugar na bancada, existente junto ao espaço 
de aula, devidamente numerada e que apenas será utilizada pelo aluno, afastada das demais 2 a 3 
metros. 

✓ Nas instalações das escolas do Agrupamento não é permitido o banho/duche, que deve ser 
substituído pela utilização de toalhetes húmidos ou toalhitas, a trazer pelo aluno, e pela necessária 
troca integral da roupa utilizada, interior e exterior, bem como do calçado. É aconselhável o uso 
adequado de desodorizantes, antes e depois da aula. 

✓ Nas instalações desportivas municipais o banho/duche é desaconselhado, sendo possível apenas nos 
chuveiros marcados como disponíveis. 

✓ Por banho entende-se um duche rápido, que não deverá demorar mais de 2 minutos. 

✓ O aluno deve secar-se no espaço de balneário, e ,regressado ao vestiário, deve imediatamente repor 
a máscara pessoal. 

✓ A permanência dos alunos nestes espaços deve limitar-se ao tempo estritamente necessário à troca 
de roupa e à higiene pessoal. 

✓ A fim de reduzir o tempo desta permanência nos balneários, os alunos são aconselhados a vir 
previamente equipados de casa, com exceção do calçado específico dos pavilhões. 

✓ Deve ser prevista a ventilação permanente dos espaços fechados, aula após aula. 



3 

 

 

✓ Utilização obrigatória de percursos de acesso/circulação num só sentido, definidos 
e devidamente sinalizados, horizontal e verticalmente, em cada uma das escolas: 
 
 
ALVITO: Ponto de encontro na hora de aula (alunos e professor) no hall de entrada para balneários 
(porta de vidro).  
 
 

ARCOS: Ponto de encontro na hora de aula (alunos e professor) no pátio exterior, na entrada para 
balneários(porta de vidro) ou em dias de chuva no hall de entrada da escola.  
 
FURADOURO: Ponto de encontro na hora de aula (alunos e professor) no hall junto ao bar.  
 
 
JOSEFA: Ponto de encontro na hora de aula (alunos e professor): 
 
Para aulas de 50 min no campo de jogos, junto ao balneário. 
 
Para aulas de 100 min nos espaços municipais (Pavilhão, Estádio ou Complexo), junto ao túnel. 
 
 
 
 

 ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS 

 
 

✓ ATIVIDADADES FÍSICAS E DESPORTIVAS 
 
✓ APTIDÃO FÍSICA                             Adaptados por anos de escolaridade. 
       
✓ CONHECIMENTOS 

 
✓ Valorizar as rotinas, hábitos de prática e o respeito pelas regras de mobilidade e distanciamento. 

✓ Independentemente das matérias e atividades a apresentar, as situações de aprendizagem devem 
utilizar a metodologia da divisão da turma em grupos (heterogéneos, no máximo de 6 elementos), 
que funcionarão autonomamente face aos restantes grupos da turma. 

✓ Neste contexto, as aulas poderão/deverão abordar matérias distintas, até para rentabilização dos 
materiais existentes.  

✓ Privilegiar atividades, estratégias e métodos de organização dos grupos que respeitem 3 metros de 
distância entre todos os intervenientes na aula, alunos e professor. 

✓ Se possível, dependendo das matérias e dos materiais disponíveis, os alunos não devem partilhar 
material. 

✓ A partilha de materiais apenas deve ser prevista em grupos pequenos (máximo de 6 alunos), com 
higienização cuidada antes da 1ª utilização no início da aula, e com higienizações frequentes durante 
e entre as utilizações, bem como no final da aula. 

✓ Identificação dos alunos e das aprendizagens que necessitem de recuperação, para definição de 
grupos de alunos e seleção das atividades a desenvolver em particular com cada grupo. 
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 PLANEAMENTO CURRICULAR 
 

 

✓ A primeira semana de aulas deve ser dedicada à apresentação das normas especiais das aulas de EF 
face à situação de prevenção do contágio. 

✓ Essa apresentação incluirá visita às instalações desportivas e aos balneários, e centrar-se-á nas 
normas a observar nos acessos e na utilização dos balneários e das instalações desportivas. 

✓ Identificar os alunos que demonstrem mais dificuldades, com o objetivo de reforçar as aprendizagens. 

✓ Desenvolver, para além das habilidades motoras básicas, e com recurso aos jogos reduzidos e 
condicionados, a combinação seletiva dos gestos técnicos de cada modalidade, preferencialmente 
sem oposição ou com oposição sem contacto. 

✓ Promover as tarefas individuais e circuitos, preferencialmente sem partilha de material. 

✓ Privilegiar situações de aprendizagem com grupos reduzidos, formas de jogo reduzidas e 
condicionados. 

✓ Conforme as atuais orientações da DGE/DGS, algumas das atividades físicas e desportivas (lutas, 
râguebi, ginástica acrobática, danças sociais a pares, e natação) não irão constar das planificações 
iniciais, pelo que não serão propostas de imediato situações de aprendizagem nessas atividades, 
sendo transferidas para o decurso do ano letivo, admitindo-se que venham a ser permitidas em 
atualizações das orientações da DGE/DGS. 

✓ As atividades a desenvolver no regime presencial devem promover a autonomia, e a gestão individual, 
ou em pequenos grupos de alunos, dos exercícios e das tarefas, com momentos de autoavaliação e 
avaliação interpares, até para preparar um eventual ingresso no regime de ensino misto ou um 
eventual regresso ao ensino à distância. 

✓ Avaliação – limitada ao que foi planificado e efetivamente proposto aos alunos. Se se verificarem 
adaptações curriculares, elas poderão implicar alteração de instrumentos de avaliação e até 
correções na tipologia de avaliação, sem, contudo, se verificar a necessidade de alteração dos 
critérios de avaliação. (exemplo: os jogos reduzidos e condicionados deverão substituir o jogo formal 
na avaliação dos JDC). 

✓ Para além das atividades de aprendizagem a desenvolver nos espaços desportivos cobertos e 
descobertos integrados nos estabelecimentos escolares, e ainda nos espaços desportivos municipais 
que estão disponíveis para as atividades da Educação Física e do Desporto Escolar, os professores de 
educação física poderão, a coberto das orientações da DGS/DGE, dinamizar atividades noutros 
espaços descobertos, designadamente para a prática de atividades previstas no currículo como 
alternativas, tal como a orientação, pedestrianismo, ténis, golfe, canoagem, etc, assegurando o 
integral cumprimento de todas as medidas previstas quer nas orientações da DGS/DGE para a 
realização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física, quer na Orientação nº 30/2020 
de 20.07.2020 da DGS acerca da “COVID-19: Atividade Física e Desporto/ Espaços de Prática de 
Exercício Físico e Desporto, e Competições Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto.” 

✓ Os alunos dispensados da prática das aulas de EF por atestado médico, bem como os alunos em 
situação ocasional de falta de material, deverão permanecer na aula, com máscara, sentados junto 
ao espaço aula na cadeira ou lugar de bancada que lhe tenha sido destinado, sempre que o professor 
não lhe dê outra indicação. 
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 DESPORTO ESCOLAR 
 

✓ Considerando que estão já distribuídos pelos docentes os horários dos grupos equipa. 

✓ Considerando o disposto a este propósito nas orientações da DGS/DGE para a realização em 
regime presencial das aulas práticas de Educação Física: 

“Por paralelismo com o Desporto Federado, e atento o Princípio do Gradualismo, o regresso à prática desportiva 
em contexto de treino e em contexto competitivo, no âmbito do Desporto Escolar, deve ser efetuado de forma 
faseada, pelo que, no atual contexto epidemiológico, se iniciam treinos ajustados em todas as modalidades, 
garantindo o distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos. O Plano de Retoma do Desporto 
Escolar acompanhará o que vier a ser determinado, pela Autoridade de Saúde, para o desporto extraescolar.” 

✓ As atividades de Desporto Escolar irão iniciar-se apenas na atividade interna (treinos) na primeira 
semana de outubro, com o respeito por todas as orientações de distanciamento físico 
determinada pelas DGS e DGE, e aplicar-se-ão, subsidiariamente, todas as normas aprovadas 
neste documento para as aulas de educação física. 

✓ Até lá decorrerá, como habitualmente, o período de inscrição dos alunos e a necessária recolha 
da devida autorização por parte dos encarregados de educação. 
 

 RECURSOS ESPACIAIS, RECURSOS MATERIAIS, E PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO 
 

✓ A escola deverá providenciar a existência de instrumentos de higienização adequados, junto à entrada 
e saída dos balneários e dos espaços desportivos. 

✓ O calçado de alunos e professores (sapatilhas) deve ser exclusivo para a aula, e deve ser previamente 
higienizado em casa. 

✓ Todos os materiais e equipamentos utilizados devem ser limpos e higienizados com frequência, 
especialmente os materiais de uso diário, no início da  aula, antes de cada utilização, depois de cada 
utilização, e no final de cada aula. 

✓ Esta imposição aplica-se a materiais desportivos, mas também a todas as superfícies com as quais os 
alunos mantenham contacto nas ações e procedimentos relacionados com as aulas de EF , como sejam 
maçanetas de portas, cabides, torneiras, carros de material, sacos de transporte de material, bancos e 
cadeiras, etc… 

✓ Os professores de EF assegurarão, em conjunto com os alunos, a higienização dos materiais utilizados, 
no início de cada aula e durante a sua realização, antes e após cada utilização. Para tal, a escola deve 
providenciar equipamentos e produtos em qualidade e quantidade adequada a tal utilização, que 
deverão estar disponíveis nas arrecadações de material da Escola Josefa, dos três Complexos, do 
Pavilhão Municipal e do Estádio Municipal. 

✓ A essa higienização no espaço e tempo das aulas, assumida  e monitorizada pelos profissionais de 
educação física, deve somar-se uma higienização de espaços e materiais desportivos, a realizar pelos 
assistentes operacionais destacados pela Direção e em colaboração com o Município de Óbidos,  para 
essas tarefas, em função do horário e do local da realização das aulas de educação física e atividades 
do desporto escolar. 

 
COMUNICAÇÃO DE NORMAS E AFIXAÇÃO DE MAPAS COM CIRCUITOS E FLUXOS  

 
✓ Após a aprovação destas normas, as mesmas deverão ser comunicadas, com detalhe e em visita 

guiada, a todos os alunos pelo respetivo professor de EF. 

✓ O presente documento, após a devida aprovação e autorização pela Direção, deverá ser remetida por 
mail a todos os diretores de turma, para conhecimento dos encarregados de educação e associações 
de pais e EE’s. 

✓ Se possível, estas normas deverão ser complementadas com mapas, que contenham o desenho das 
instalações e os circuitos e fluxos dos alunos na deslocação de e para os espaços desportivos e de e 
para os balneários/vestiários.  


