
 
 

 
 

 

 

ANEXO 3 - PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 
 
 
 

Serão cumpridas as recomendações emanadas pela DGE e DGS. Atendendo à especificidade de cada 

escola, considera o grupo de Educação Física, definir as seguintes orientações a serem cumpridas pela 

comunidade escolar. 

 

Enquadramento horário da disciplina 
 

Existirão tempos letivos em que estão duas turmas, e outros em que estarão três turmas a realizar 
 

Educação Física. 

 
Enquadramento dos espaços de funcionamento 

 

─    Sempre que estiverem duas turmas em Educação Física, uma das turmas vai para o espaço 

exterior e outra fica no ginásio. 

─    Sempre que estiverem três turmas em Educação Física se possível duas turmas ficam no espaço 

exterior e uma turma fica no ginásio, podem, no entanto, existir situações em que ficam duas 

turmas no ginásio e uma turma no espaço exterior. 

─    Em caso de chuva com 2 turmas a funcionar, a turma que estava no espaço exterior, irá para o 

ginásio, sendo que dessa forma existirão duas turmas no ginásio, uma turma em cada metade do 

ginásio, não existindo contato entre as duas turmas. 

─    Em caso de chuva com 3 turmas a funcionar, uma das turmas fica no seu espaço de aula e as 

outras duas estarão no ginásio. 

─    Existe uma ordem específica para cada turma entrar e sair dos balneários, que será transmitida 

pelo respetivo docente. 

 

Normas de funcionamento do balneário 
 

─    Se possível os alunos devem vir equipados de casa. 
 

─    Sempre que possível só estará uma turma a equipar-se ou a desequipar-se no balneário. 
 

─    Os alunos só poderão entrar no balneário após terem as mãos higienizadas. 
 

─    Os alunos são responsáveis por guardar os seus valores pessoais, podendo transportar as mochilas 

com os respetivos valores para o espaço de sala de aula (não existirá recolha nem guarda de 

valores por parte dos funcionários ou professores). 

─    Não será permitido que os alunos tomem banho nos balneários. 
 

─    Existirão zonas distintas para as diferentes turmas no balneário. 

 
Normas de funcionamento do espaço de aula 

 

─    Os alunos terão que ter obrigatoriamente calçado próprio para as aulas de EF. 
 

─    Os alunos que não fazem a aula têm que ter igualmente calçado próprio, não podem ter 

telemóvel pessoal consigo e têm que manter distanciamento físico definido pela DGS. 

─    Não será permitido aos alunos ir ao balneário para beber água, para este efeito os alunos devem 

ser portadores da sua própria garrafa de água. 
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─    Os alunos das diferentes turmas não terão contacto entre si. 
 

─    Só os docentes podem arrumar e mexer no material didático fora da atividade letiva. 
 

─    O material didático usado por uma turma só pode voltar a ser usado depois de higienizado. 
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ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 
 
 

 
Serão cumpridas as recomendações emanadas pela DGE e DGS. Atendendo à especificidade de cada 

escola, considera o grupo de Educação Física, definir as seguintes orientações a serem cumpridas pela 

comunidade escolar. 

 

Enquadramento horário da disciplina 
 

Existirão tempos letivos em que estão duas turmas, e outros em que estarão três turmas a realizar 
 

Educação Física. 

 
Enquadramento dos espaços de funcionamento 

 

─    Sempre que estiverem duas turmas em Educação Física, uma das turmas vai para o espaço 

exterior e outra fica no ginásio. 

─    Sempre que estiverem três turmas em Educação Física se possível duas turmas ficam no espaço 

exterior e uma turma fica no ginásio, podem, no entanto, existir situações em que ficam duas 

turmas no ginásio e uma turma no espaço exterior. 

─    Em caso de chuva com 2 turmas a funcionar, a turma que estava no espaço exterior, irá para o 

espaço 1 do ginásio ou então irá para a sala do ginásio, ou ainda para a sala C5. 

─    Em caso de chuva com três turmas a funcionar, a turma no espaço exterior irá para a sala do 

ginásio ou para a sala C5. 

─    Existe uma ordem específica para cada turma entrar e sair dos balneários, que será transmitida 

pelo respetivo docente. 

 

Normas de funcionamento do balneário 
 

─    Se possível os alunos devem vir equipados de casa. 
 

─    Sempre que possível só estará uma turma a equipar-se ou a desequipar-se no balneário. 
 

─    Todos os alunos só poderão entrar no balneário após terem as mãos desinfetadas. 
 

─    Os alunos são responsáveis por guardar os seus valores pessoais, podendo transportar as mochilas 

com os respetivos valores para o espaço de sala de aula (não existirá recolha nem guarda de 

valores por parte dos funcionários ou professores). 

─    Não será permitido que os alunos tomem banho nos balneários. 
 

─    Existirão zonas distintas para as diferentes turmas no balneário. 

 
Normas de funcionamento do espaço de aula 

 

─    Os alunos terão que ter obrigatoriamente calçado próprio para as aulas de EF. 
 

─    Os alunos que não fazem a aula têm que ser portadores de máscara e terem igualmente calçado 

próprio, não podem ter telemóvel pessoal consigo e têm que manter distanciamento físico 

definido pela DGS. 

─    Não será permitido aos alunos ir ao balneário para beber água, para este efeito os alunos devem 

ser portadores da sua própria garrafa de água. 

─    Os alunos terão que manter a máscara sempre que não tiverem em atividade física, sugere-se 

que sejam portadores de um acessório (mica, porta-máscara, etc.) devidamente identificado 
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com o seu nome, não podendo colocar a máscara em qualquer espaço do ginásio ou espaço 

exterior. Aconselha-se que o equipamento usado pelos alunos tenha bolsos. 

─    Os alunos das diferentes turmas não terão contato entre si. 
 

─    Só os professores podem arrumar e mexer no material didático fora da atividade letiva. 
 

─    O material didático usado por uma turma só pode voltar a ser usado depois de desinfetado. 


