
REGULAMENTO E NORMAS DE CONDUTA

EDUCAÇÃO FÍSICA

Equipamento dos alunos

1. Cada aluno deverá possuir um equipamento apropriado para as aulas de Educação Física (que
apenas poderá ser utilizado durante a duração das mesmas). Esse equipamento é adquirido no
colégio e será composto por:

➔ fato de treino;
➔ calção;
➔ camisola.

 
2. Nos dias em que realiza as aulas de Educação Física, o aluno deve vir equipado de casa e trazer
um saco desportivo com uma muda de roupa, chinelos, toalha, gel duche e champô; 

3. Os alunos não devem levar para a aula objectos que ponham em perigo a sua integridade física e
a dos colegas (óculos, pulseiras, relógios e anéis,...). Todos os objectos de uso pessoal devem ser
colocados num saco específico para o efeito (saco de valores) e entregue ao professor.

Regras sobre a falta de equipamento:

1. A falta de equipamento próprio implica a marcação de falta de material, seguindo o estipulado
neste regulamento, para as faltas de material das restantes disciplinas;

2. A presença na aula é sempre obrigatória. O aluno que não trouxer o equipamento apropriado,
assistirá à aula até ao final.

Dispensa das aulas

1. Os alunos só serão dispensados da realização das aulas práticas de Educação Física, por um
período prolongado, mediante a apresentação de um atestado médico, clarificando qual a patologia
clínica do aluno, o período de inactividade previsto, e se esta é total ou parcial, ou seja, se o aluno
não pode fazer qualquer tipo de actividade ou se pelo contrário recomenda-se que o aluno realize
um conjunto de exercícios apropriados ao seu estado clínico;

2. Os alunos dispensados terão de assistir à totalidade da aula, podendo eventualmente participar
naquilo que lhes for possível (transporte ou arrumação de material, arbitragem, aulas teóricas,
registo e análise da aula ...);

3. O aluno pode ser dispensado da realização de uma aula se trouxer uma justificação do
encarregado de educação, indicando os motivos dessa impossibilidade, ou se o professor verificar
que o aluno por motivos de saúde não está em condições de realizar a aula.

Duração da aula

O tempo letivo atribuído à disciplina de Educação Física inclui 15 minutos de deslocação no
autocarro até ao complexo desportivo da Cidade Universitária, acesso aos balneários para deixar o
saco desportivo com a muda de roupa, tempo útil de aula e 15 minutos no final para os alunos
tomarem banho e trocarem de roupa.

Grupo Disciplinar de Educação Física



Viagem de autocarro

1. A saída do Colégio e a entrada dos alunos no autocarro só pode ser feita com a autorização do
professor ou do auxiliar de educação que acompanha as turmas. Os alunos devem cooperar e actuar
de forma ordeira pelo que não devem perder tempo a conversar e/ou brincar;

2. É expressamente proibido:

➔ viajar sem o cinto de segurança;
➔ retirar o cinto de segurança durante o trajecto;
➔ mudar de lugar no decorrer da viagem;
➔ atirar objectos aos colegas no interior do autocarro e para o exterior;
➔ circular no interior do autocarro em andamento;

3. O aluno deve ter o cuidado de deixar o seu lugar limpo;

4. Os professores não se responsabilizam por qualquer objecto de valor ou adorno desaparecido;

5. O aluno pode ser responsabilizado pela deterioração e uso indevido dos elementos do autocarro;

6. A saída do autocarro e a entrada dos alunos no complexo desportivo da Cidade Universitária só
pode ser feita com a autorização do professor.

Utilização dos balneários

1. A utilização dos balneários só pode ser feita com a autorização do professor. Os alunos devem
procurar ser pontuais;

2. Só é permitido o acesso aos balneários aos alunos que estejam em condições de realizar as aulas
de Educação Física;

3. Os balneários servem unicamente para os alunos colocarem o saco desportivo no início da aula e
para tomarem banho e trocarem de roupa no final da aula, para o qual dispõem de 15 minutos, pelo
que não devem perder tempo a conversar e/ou brincar;

4. Os professores não se responsabilizam por qualquer objecto de valor ou adorno desaparecido, que
não tenha sido entregue previamente ao professor e guardado no saco destinado ao efeito.

Utilização do pavilhão

1. Só é permitida a entrada no pavilhão após a indicação do professor;

2. Os alunos da turma que não realizem a aula prática por diversos motivos, poderão assistir às
aulas, devendo, no entanto, permanecer sentados nos bancos situadas junto à bancada do pavilhão.
Para poderem realizar algumas tarefas (ex: arbitrar jogos), terão, no mínimo, de possuir calçado
específico para se deslocar no interior do recinto de jogos ou calçando para o efeito protecção
adequada à preservação do espaço;

3. Os alunos só poderão entrar na sala de arrecadação do material de Educação Física devidamente
autorizados ou acompanhados, no cumprimento de funções;

Grupo Disciplinar de Educação Física



4. No final da aula, os alunos aguardarão no local habitual do pavilhão (bancadas) pela chegada do
autocarro. É vedado o acesso aos campos de jogos aos alunos que já se encontrem nas bancadas. Só
abandonam este local após a indicação do professor para saírem.

Utilização dos espaços exteriores

1. A utilização da pista de Atletismo, destina-se prioritariamente aos utentes da Cidade
Universitária e atletas federados, pelo que todos os alunos deverão esperar, até que o professor
chegue ao local para a realização da aula;

2. Se pista de Atletismo não estiver a ser utilizada, poderá ser ocupada na sua totalidade pelos
alunos para a realização de actividades desportivas, desde que não danifiquem as instalações; 

3. Nas aulas de Educação Física os alunos só devem mexer no material após a autorização do
professor. E devem utilizá-lo de acordo com as indicações do professor, de forma a evitar a sua
deterioração e eventuais acidentes. O aluno pode ser responsabilizado pelo uso indevido do material
ou pela deterioração das instalações.

Normas para as aulas

1. Após a chegada ao pavilhão os alunos devem dirigir-se para o local onde o professor costuma
iniciar a aula e sentarem-se à sua frente, não mexendo no material, nem causando distúrbios;

2. No decorrer das aulas devem respeitar as indicações do professor, sendo cordiais e educados para
com os professores e colegas;

3. Jamais devem perturbar ou interferir na actividade de outros utentes ou atletas que estejam a
funcionar em simultâneo;

4. Quando a aula tiver lugar no exterior, os alunos não devem esquecer que continuam em aula,
apenas mudou o local, pelo que jamais devem interferir com elementos exteriores à turma, e
respeitar, mais do que nunca, as regras de funcionamento das aulas.

Higiene

1. O banho após as aulas é um preceito higiénico e relaxante, logo aconselhável para todos os
alunos. Salvaguardam-se os casos em que não haja água quente;

2. O aluno deve ser rápido a tomar banho, para que todos os colegas tenham também o direito de o
fazer. Os alunos dispõem de 15 minutos para tomarem banho e trocarem de roupa , pelo que
não devem perder tempo a conversar e/ou brincar. Após o duche os alunos não deverão vestir a
roupa utilizada durante a aula; 

3. O aluno deve ter o cuidado de deixar as torneiras fechadas e o balneário limpo.
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