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1. REGULAMENTO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
 
1.1. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
 
 1.1.1. Pavilhão 
 

a) Só é permitida a permanência a alunos, professores e funcionários desde que calçados com 

sapatilhas. 

b) A varanda só é utilizada com autorização prévia de um Professor ou no caso de ser necessária para a 

realização de atividades letivas. 

c) Os recintos desportivos são utilizados pelos alunos em aula ou sempre na presença de um Professor. 

d) Todos os equipamentos desportivos devem ser utilizados sob a vigilância e supervisão dos 

Professores, sendo da inteira responsabilidade dos alunos que contrariem esta regra. 

 
 
1.2. REGRAS DE CONDUTA DOS UTENTES 
 
 1.2.1. Alunos 
 

a) Os alunos não podem correr, quer no acesso ao pavilhão gimnodesportivo, quer nos corredores dos 

balneários do mesmo. 

b) Os alunos devem entrar para os balneários e equiparem-se convenientemente de modo a iniciar a 

aula de Educação Física o mais rapidamente possível. 

c) Entrar no pavilhão após o professor e aguardar o início da aula. 

d) Devem apresentar-se com equipamento adequado (calções, camisola, fato de treino, maillot de 

ginástica, sapatilhas, meias e mais uma camisola ou agasalho que seja necessário). 

e) Não é permitido entrar no pavilhão de sapatilhas que tenham sido usadas antes da aula (exterior), 

assim como calçado inadequado, nomeadamente botas com pitons. 

f) Não é permitido trazerem para as aulas objetos que ponham em causa a integridade física dos 

alunos, nomeadamente: anéis, pulseiras, brincos, fios, relógios, etc… . 

g) Não é permitido comer ou mastigar pastilhas durante as aulas de Educação Física. 

h) Não é permitida a entrada de alunos na sala dos professores bem como na arrecadação de material 

didático, sem a presença do professor da turma. 

i) Não é permitido sentar no material didático (bolas, colchões, trave, carris de transportar bolas, 

plintos, etc. ...). Este deve ser devidamente cuidado, utilizado e conservado para posteriores 

utilizações. 

j) Cada turma deve entregar os seus valores ao respetivo Professor, para serem colocados em locais 

destinados aos mesmos, sendo da responsabilidade dos alunos o que for deixado nos balneários. 

k) Os alunos mantêm-se na aula até terminar, ou se necessário sair, dando conhecimento prévio ao 

seu professor. 

l) Os alunos com atestado médico são obrigados a permanecerem nas aulas, auxiliar o Professor nas 

tarefas a realizar ou efetuar um relatório da aula (com sapatilhas adequadas). 
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m) Sempre que os alunos não venham munidos de material indispensável à aula de Educação Física ser-

lhes-á marcada falta de material e comunicado ao Diretor de Turma. 

n) Os alunos têm que possuir um caderno diário onde serão apontados os elementos necessários para 

o bom aproveitamento na disciplina. 

o) É obrigatório possuírem o livro adotado para a disciplina de Educação Física. 

p) Após a aula é obrigatório um rápido duche de limpeza. 

 
 
 1.2.2. Professores 
 

a) Apresentarem-se devidamente equipados, ficando ao seu critério o tipo de equipamento a usar. 

b) Entrar no pavilhão antes dos seus alunos e, após a aula, sair em último lugar. 

c) Providenciar para que o material didático, após ter sido utilizado, seja recolocado no respetivo lugar. 

d) Terminar a aula 15 minutos antes do toque de saída. 

e) Comunicar ao delegado de instalações e ao funcionário sempre que se verificar qualquer danificação 

no material didático que tenha sido utilizado. 

f) Exige-se pontualidade, por parte dos professores, quer na entrada quer na saída das aulas. 

 

 
1.3. DISPENSAS 
 
 1.3.1. Dispensas diárias e semanais 
 

a) Dispensas diárias: poderão ser concedidas pelo professor de Educação Física, perante casos de 

impossibilidade evidente e passageira de um aluno, para prática de exercícios físicos. Ao terceiro 

pedido de dispensa diária será marcada falta de material e se se repetirem com frequência, o 

professor de Educação Física deverá desenvolver contactos com o diretor de turma para apreciação 

e resolução do caso. 

b) Dispensas semanais: quando um aluno falta às aulas mais de 3 dias consecutivos por motivo de 

doença, poderá ser dispensado de Educação Física, se assim for entendido, nos dias imediatos ao 

seu regresso às atividades letivas. Esta dispensa deverá ser concedida pelo médico ou pelo 

professor de Educação Física. 

 
 1.3.2. Dispensas anuais ou temporárias: 
 

a) Quando na observação de um aluno, o médico assistente verificar a existência de perturbações 

que justifiquem a abstenção de exercícios físicos, durante largos períodos de tempo, concederá 

dispensa anual ou temporária, avisando do facto o Encarregado de Educação. As dispensas anuais ou 

temporárias são da exclusiva responsabilidade do médico assistente, que baseará a sua resolução na 

apreciação dos dados do aluno. O atestado médico deve explicitar claramente quais as 

contraindicações de atividade física, para que o professor possa selecionar as atividades adequadas ao 

aluno ou para o isentar dessa atividade. O médico assistente fixará o prazo de dispensa que nunca 

poderá exceder mais de um ano letivo. 
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b) Neste caso, o aluno será avaliado somente na componente teórica da disciplina, conforme os
critérios específicos de avaliação vigentes.

c) Na escola, compete aos professores de Educação Física conceder as dispensas, mediante pedido do
Encarregado de Educação ou atestado médico. Em caso de dúvida pode ser determinado que o aluno

seja observado nos serviços da Direção-Geral de Apoio Médico mais próximos. Adispensa da prática dos
exercícios físicos não dispensa os alunos da sua comparência nas aulas de Educação Física.

Nota: As dispensas dos alunos das aulas de Educação Física estão devidamente regulamentadas pelo Artigo 15~ da
Lei 51/2012 e no Ofício Circular DES/NES 98/99 de 25 de Maio.
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