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ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS DE DANÇA 

Oferta Complementar – 6.º ano de escolaridade 

Complemento à Educação Artística – 8.º e 9.º ano de escolaridade 

 

 

Face à situação epidemiológica e, com base nas recomendações da DGE e DGS para a atividade física 

apresentam-se as seguintes orientações: 

1. Serão respeitadas todas as normas definidas pela DGS para a prática da atividade física. 

2. A entrada dos alunos na sala de aula será feita pela respetiva porta, sem uso de balneário, 

devendo para isso usarem vestuário e calçado adequado. 

3. A entrada na sala deverá respeitar uma ordem por grupo/turma, devendo o professor orientar a 

ocupação dos seus lugares sentados de um grupo/turma no lado direito da sala e, outro 

grupo/turma no lado esquerdo da sala (devendo atempadamente o professor proceder à 

organização das carteiras face ao número de alunos). 

4. Do mesmo modo, sempre que se verifique a saída da sala (quer porque a aula terminou ou para 

atividade física), deverá ser cumprido o mesmo critério. 

5. Em contexto de atividade física, quer individual ou coletiva manter o critério de grupo em 

direita/esquerda ou frente/trás, privilegiando performances por turma. 

6. Toda e qualquer dinâmica de atividade física individual/coletiva só será possível no espaço 

contiguo à sala do ginásio (de acordo com as condições climatéricas). 

7. No espaço interior, só será possível a atividade física individual/coletiva, com a utilização de 

máscara. 

8. O professor pode fazer valência dos recursos materiais previstos, adaptando estratégias e 

metodologias a uma situação de alunos sentados. 

9. Devem ser privilegiadas as dinâmicas individuais com evolução espacial coletiva em contexto 

coreográfico (de acordo com o distanciamento social imposto) sem que haja 

contatos/manipulações/elevações, uso criativo do chão e toque no rosto. 

10. Uso obrigatório de máscara na transição sala/exterior e exterior/sala. 

11. Sugere-se que os alunos sejam portadores de um acessório (mica, porta-máscara, etc., 

devidamente identificado com o seu nome), que lhes permita guardar a máscara quando 

necessário. 

12. O professor poderá recorrer a plataformas digitais que veja necessárias para assegurar a 

partilha de conteúdos. 


