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REGULAMENTO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Horário: 

De acordo com a legislação em vigor, as aulas têm a duração de 50 min. de tempo útil. 

 

Os alunos têm no entanto, 5 minutos depois do toque para se equiparem e deslocarem para o 

local de realização da aula.   

 

Valores: 

Todos os alunos devem retirar os objetos perigosos (relógio, anéis, pulseiras, brincos, fios e 

piercings) e aguardá-los antes do início da aula.   

 

Equipamento: 

Os alunos devem-se apresentar na aula devidamente equipados, com roupas confortáveis sem 

fechos, botões e/ou costuras grossas. E unhas curtas por questões de segurança. 

 

Quando a aula é realizada no exterior (espaço de aula nº 1 e 2) os alunos devem trazer ténis 

com os atacadores convenientemente apertados. 

 

Quando a aula é realizada no interior (3 salas amplas - espaço de aula nº 3) os alunos devem 

trazer sapatilhas de ginástica ou, quando o respetivo professor o indicar, outros ténis que não 

tenham sido utilizados no exterior. Quando o aluno não apresentar o material acima referido, 

indispensável para a realização da prática das atividades escolares desta disciplina, ser-lhe-á 

marcada falta de material. 

 

Faltas de Material: 

O seu procedimento será de acordo com o artigo 102º ponto 4 do Regulamento Interno desta 

escola, que refere que: à terceira falta e subsequentes, o professor se considerar que tal 

facto impede o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem, averba a respetiva falta de 

presença. 
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Utilização do Material: 

Os alunos devem colocar o material e arrumar o mesmo, sempre que o professor o solicite e 

devem de o utilizar correctamente de acordo com as suas instruções. Caso contrário é da 

responsabilidade do aluno os danos provocados. 

 

Durante a aula: 

 Proibido comer ou mesmo mascar pastilhas elásticas. 

 Ouvir atentamente o professor para poder cumprir as tarefas indicadas. 

 Não danificar o material. Danos por manuseamento incorreto implica o pagamento do 

mesmo, pelo aluno. 

 Cooperar com os colegas. 

 Apresentar sugestões de trabalho. 

 Conhecer e cumprir as regras dos jogos. 

 Saber ganhar e perder – manter sempre o espírito de fair-play. 

 

Tarefas a atribuir aos alunos que não fazem a aula prática: 

 Colaborar com o professor na organização do exercício (se tiver calçado apropriado ao 

piso onde se realiza a aula). 

 Colaborar com o professor no registo de dados e na observação dos exercícios 

realizados pelos colegas. 

 Nas aulas de ginástica, colaborar com o professor nas ajudas aos movimentos a realizar 

(se tiver calçado apropriado ao piso onde a aula se realiza). 

 Nas aulas ao ar livre, em que as temáticas são actividades desportivas colectivas, devem 

arbitrar ou apoiar o árbitro nos jogos realizados. 

 Colaborar no transporte de material para a aula e na arrumação do material. 


