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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

                                                       Artigo 1º 

Grupo de Educação Física 

1. O grupo é constituído por todos os professores de Educação Física da escola. São 
nomeados, de acordo com as normas em vigor, o Coordenador de Grupo, Director 
de Instalações, o Coordenador do Desporto Escolar e o Director do Curso 
Técnologico de Desporto. 

 

Artigo 2º 

Coordenador de Grupo, Director de Instalações, Coordenador do Desporto Escolar 
e Director do Curso Técnologico de Desporto 

1. Os professores são nomeados pelo Diretor para o exercício destes cargos, depois 
de ouvido o parecer dos docentes do grupo. 

2. São elegíveis para o cargo os docentes do quadro de nomeação definitiva da escola 
e de perferência professores titulares. 

 

Artigo 3º 

Mandatos 

1. Os mandatos relativos aos cargos referidos em 2, têm a duração de dois anos. 

2. O exercício das funções pode cessar por colocação noutra escola ou a pedido do 
interessado, desde que devidamente fundamentado. 

3. A fundamentação é analisada pelo Grupo de Educação Física e pelo Director,  que 
poderá deliberar a cessação do mandato. 

4. A cessação do mandato determina a imediata substituição do professor em causa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

3 

CAPÍTULO II 

Competências, Organização e Funcionamento 

 

Artigo 5º 

Competências 

1. Competências do Grupo de Educação Física, para além de assegurar o normal 
funcionamento das aulas de EF, Oficina de Dança, Curso de Gestão Desportiva e 
treinos do Desporto Escolar 

a) Apresentar propostas ao Conselho Pedagógico para a elaboração, renovação, 
desenvolvimento e avaliação do Projecto Educativo da Escola, Projecto Curricular 
de Escola, do Plano Anual de Actividades e do Regulamento Interno. 

b) Fomentar a troca de experiências e a cooperação entre os professores do Grupo, 
criando condições para a formação contínua dos mesmos. 

c) Fazer propostas e dar parecer sobre a gestão dos espaços, dos tempos e dos 
recursos materiais e humanos. 

d) Pronunciar-se, se necessário, sobre o acompanhamento da orientação da prática 
pedagógica das licenciaturas em ensino e do ramo educacional, bem como da 
formação inicial na área disciplinar. 

e) Fazer propostas de adopção de manuais escolares, respeitando o estipulado na lei. 

f) Propor a aquisição de material desportivo necessário às aulas de educação física, 
colaborando com o director de instalações na elaboração de uma lista. 

 

2. Competências do Coordenador de Grupo: 

a) Assegurar a articulação curricular através do desenvolvimento de medidas que 
reforcem a interdisciplinaridade na aplicação do plano de estudos. 

b) Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares de iniciativa da Escola. 

c) Promover medidas de planificação e avaliação das actividades do Grupo. 

d) Assegurar a participação do grupo na elaboração, desenvolvimento e avaliação do 
Projecto Educativo da Escola, Projecto Curricular de Educação Física, bem como do 
Plano Anual de Actividades e do Regulamento Interno. 

e) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do Grupo. 

f) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das 
necessidades de formação dos Professores do Grupo. 

g) Propor ao Conselho Pedagógico, ouvidos os professores do Grupo e, se for o caso, 
a designação dos professores responsáveis pelo acompanhamento dos orientadores 
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da prática pedagógica das licenciaturas em ensino e do ramo educacional, bem 
como dos professores cooperantes na formação inicial. 

h) Elaborar o regimento do grupo. 

i) Fazer as convocatórias para as reuniões do Grupo, quer sejam ordinárias ou 
extraordinárias. 

j) Presidir e coordenar as reuniões no que diz respeito às informações do Conselho 
Pedagógico e aos assuntos inerentes a todo o Grupo. 

k) Marcar faltas aos professores que não compareçam às reuniões e entregar a folha 
de presenças nos Serviços Administrativos. 

l) Colaborar com o Director de Instalações, de forma a manter actualizado o 
inventário e a adquirir materiais em falta com maior brevidade. 

 

3. Competências do Director de Instalações: 

a) Realizar o inventário anual de todos os bens duradouros das instalações de 
Educação Física e dos materiais de desgaste rápido. 

b) Zelar pela conservação do material existente. 

c) Elaborar uma proposta de aquisição de novo material, ouvidos os professores do 
Grupo, e apresentá-la à Direção. 

d) Manter o inventário actualizado. 

e) Afixar o regulamento das instalações em local bem visível para todos os utentes. 

f) Elaborar um Relatório da sua actividade a apresentar no final do ano lectivo. 

g) Fazer a gestão dos espaços e recursos. 

 

4. Competências do Coordenador do Desporto Escolar: 

a) Propor e orientar o trabalho realizado pelos professores ligados ao DE. 

b) Coordenar e apoiar todas as actividades desportivas escolares. 

c) Elaborar e apresentar o Projecto das Actividades do DE. 

d) Cumprir e fazer cumprir o projecto das Actividades do DE. 

e) Elaborar e apresentar um relatório final das actividades desenvolvidas. 

f) Organizar e manter actualizado o dossier do DE do qual deverão fazer parte todos 
os documentos referentes ao Programa do DE. 

g) Fomentar a participação dos alunos na gestão do DE, intervindo no 
desenvolvimento, organização e avaliação das respectivas actividades. 

Fichas%20e%20Modelos%202004-05_projecto.xls
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h) Promover a realização de actividades com carácter inter-disciplinar, como sejam: 
seminários, conferências, visitas de estudo, férias desportivas, convívios, etc. 

i) Promover reuniões periódicas (no mínimo uma mensal) com os professores que 
trabalham no DE. 

j) Enviar, nos prazos estipulados, toda a documentação necessária (fichas de 
inscrição, boletins de jogo, etc.). 

k) Enviar ao Gabinete Coordenador do Desporto Escolar a relação dos alunos inscritos 
nos núcleos e nas diferentes actividades desportivas, elaborada pelo Orientador de 
Grupo/Equipa. 

 

5. Competências do Director do Curso Profissional de Gestão Desportiva: 

a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e áreas não 
disciplinares do curso 

b) Organizar e coordenar as actividades a desenvolver no âmbito da formação 
tecnológica;  

c) Participar em reuniões de conselho de turma, no âmbito das suas funções; 

d) Articular com os órgãos de gestão da escola no que respeita aos 
procedimentosnecessários à realização da prova de aptidão tecnológica; 

e) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades envolvidas no Estágio, 
identificando-as, fazendo a respectiva selecção, preparando protocolos, procedendo 
àdistribuição dos alunos-formandos por cada entidade e coordenando o 
acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor da disciplina de 
Especificação; 

f) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 
sócio-educativo; 

g) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

  

Artigo 6º 

Organização e Funcionamento 

1. Reuniões: 

a) O Grupo de Educação Física reúne ordinariamente uma vez por mês, numa só 
reunião. 

b) Participam na reunião todos os Professores de Educação Física.  

c) O Grupo de Educação Física reúne extraordinariamente, sempre que 
necessário, por iniciativa do Coordenador de Grupo ou por solicitação do 
Director da Escola, Coordenador de Departamento, Director de Instalações, o 
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Coordenador do Desporto Escolar e o Director do Curso Técnologico de 
Desporto ou de um grupo de professores. 

d) A convocatória da reunião de Conselho de Disciplina ou de Grupo, ordinária ou 
extraordinária, é redigida pelo Coordenador e mencionará o dia, a hora, o local 
e a ordem de trabalhos, sendo afixada na Sala dos Professores no respectivo 
placard com 48 horas de antecedência. No caso de ser uma reunião 
extraordinária, o Coordenador deverá contactar todos os docentes. 

e) A ordem de trabalhos da reunião do Conselho de Disciplina deverá contemplar 
os pontos respeitantes ao grupo e os pontos específicos de cada Ciclo, quando 
esta situação se verificar. 

f) No início da reunião são dadas informações, tratados assuntos de carácter geral 
e planificadas actividades integradas no Projecto Educativo e no Plano Anual de 
Actividades da escola. 

 

2. Faltas às Reuniões: 

a) Será marcada falta ao Professor após 15 minutos do início da reunião. 

b) As faltas e a sua justificação seguirão os trâmites da legislação em vigor. 

 

3. Actas: 

a) É lavrada uma acta por cada reunião do Conselho de Disciplina. 

b) A acta deverá registar o que de essencial se passar na reunião. 

c) A acta será elaborada pelo secretário da reunião que estiver escalonado para 
tal, seguindo a ordem alfabética inversa dos nomes próprios dos docentes do 
grupo. No caso de o Professor escalonado para secretariar não estar presente, 
fica desde logo nomeado para secretariar a próxima reunião, avançando o 
Professor que faria a acta dessa reunião. 

 

4. Deliberações nas reuniões de Grupo: 

a) As deliberações são tomadas por maioria. 

b) Em caso de empate, o Coordenador de Grupo tem voto de qualidade. 
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CAPÍTULO III 

Instalações Desportivas e Material 

Artigo 7º 

Caracterização 

As instalações específicas para Educação Física constam de: pavilhão gimnodesportivo 
e polidesportivo exterior. 

O pavilhão gimnodesportivo é composto pelo pavilhão multiusos, com varanda e 
bancadas para assistência, equipado com oito tabelas de basquetebol (3 fixas e 5 
móveis) e duas balizas de futebol. O ginásio do gimnodesportivo está equipado com 
aparelhos de ginástica, devidamente inventariados. Este espaço possui balneários 
próprios e arrecadação de material utilizada para todas as aulas da disciplina.  

O polidesportivo exterior é composto por um campo polidesportivo com duas balizas e 
quatro tabelas, caixa de saltos, pista para corrida de velocidade e zona de 
lançamentos. 

 

Artigo 8º 

Normas de Funcionamento 

1. Vestiários: 

a) Estas instalações destinam-se à troca de roupa e higiene das turmas em 
actividades lectivas e extra-curriculares. 

b) As portas dos vestiários são abertas pela funcionária ao toque de entrada. 

c) Após a saída dos alunos as portas dos vestiários são fechadas sendo reabertas 
apenas no final das aulas. 

d) Os alunos permanecerão o mínimo tempo possível nos balneários. 

e) É proibida a entrada nos balneários de alunos que não pertençam às turmas que 
estão em aula ou nas actividades do Desporto Escolar. 

f) Durante o decorrer de uma aula, em caso de necessidade, os alunos poderão 
utilizar as instalações sanitárias desde que autorizados pelo professor.  

g) Os alunos devem ocupar o espaço (banco e cabides) destinado à sua turma 
deixando a roupa pendurada, as malas sobre o banco e o calçado arrumado por 
baixo. 

h) Os alunos não devem trazer objectos de valor (ex: ouro, telemóveis, etc.) para as 
aulas de Educação Física, estes deverão ser sempre colocados dentro de um cacifo. 

i) O desaparecimento e/ou destruição de bens e equipamentos serão sempre da 
responsabilidade das turmas presentes, caso não se determine o/os responsáveis. 
Neste caso, cada aluno reporá a sua parte do valor do bem/ equipamento 
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desaparecido ou destruído (a reposição poderá ser monetária ou em trabalho de 
recuperação, de acordo com o caso). 

 

2. Arrecadação: 

a) O material deve ser cuidadosamente utilizado (evitando a sua degradação), 
verificado após cada sessão de trabalho e arrumado no lugar correspondente. 

b) No caso de danificação ou desaparecimento de material a ocorrência deve ser 
comunicada em impresso próprio ao Director de Instalações, indicando o dia/hora, 
utilizadores (aulas, Desporto Escolar ou actividades exteriores à escola), tipo de 
causa e rubrica do responsável. Este procedimento é essencial para a actualização 
do inventário. 

c) Os alunos só poderão entrar na arrecadação de material quando acompanhados 
pelo respectivo professor ou funcionária. 

 

3. Polidesportivo Exterior: 

a) A utilização destes espaços está reservada, prioritariamente, para as aulas de 
Educação Física e Desporto Escolar. 

b) Os alunos poderão ocupar os espaços disponíveis desde que a sua presença não 
interfira nas aulas ou treinos em curso. Assim, após a confirmação da realização de 
uma aula em determinado espaço, e com a autorização do professor, poderão 
ocupar um espaço livre e, eventualmente, requisitar uma bola. 

c) Os equipamentos existentes no polidesportivo (balizas, tabelas, caixa de saltos, 
etc.) devem ser devidamente utilizados de forma a evitar a sua deterioração. 

d) Não é permitida a utilização de sapatilhas de ginástica neste espaço. 

 

4. Pavilhão Gimnodesportivo (Pavilhão Polivalente e Ginásio): 

a) A utilização destes espaços está reservada, prioritariamente, para as aulas de 
Educação Física e Desporto Escolar. 

b) Os equipamentos existentes (balizas, tabelas, equipamento de voleibol e todo o 
equipamento “pesado”) depois de utilizados devem ser arrumados no local 
apropriado, salvo determinação em contrário do grupo. 

c) A porta de entrada para o ginásio deve ficar sempre fechada à chave no final da 
aula. 

d) A porta da sala de aula teórica deve ficar sempre fechada à chave no final da 
mesma. 

e) É obrigatória a utilização de calçado adequado e limpo. É obrigatória a utilização 
de sapatilhas de ginástica no ginásio  
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5. Cacifos 

a) Os cacifos do Pavilhão Gimnodesportivo destinam-se exclusivamente ao material da 
disciplina de Educação Física. 

b) Cada turma tem distribuidos cacifos onde guardam os valores, as sapatilhas e os 
ténis para utilização no pavilhão polivalente. É da responsabilidade dos alunos a 
colocação de um cadeado 

c) Os alunos deverão colocar os objectos de valor no cacifo. Qualquer 
desaparecimento é da sua responsabilidade. 

d) Em nenhum caso será permitido o acesso dos alunos aos cacifos fora das aulas de 
EF. 

 

CAPÍTULO IV 

Funcionamento das aulas de Educação Física 

Artigo 9º 

Generalidades 

1. Cada aula tem um espaço próprio para a sua realização definido pelo Grupo de 
Educação Física no início do ano lectivo. 

2. Sempre que um professor falte o colega que se encontra a dar aula no exterior tem 
prioridade na utilização do espaço coberto. 

3. As aulas de Educação Física estão organizadas da seguinte forma: -um bloco de 90 
minutos e um tempo de 45 minutos para o 3º ciclo e 2 blocos de 90 minutos para 
o ensino secundário. 

4. Os alunos dispõem de 5 minutos para se equiparem, antes do inicio da parte 
prática da aula. 

 

Artigo 10º 

Saídas das aulas 

1. Nas aulas de 90 minutos, o professor deve deixar sair os alunos 10 minutos antes 
do toque de saída, para que os mesmos procedam à sua higiene pessoal (banho). 

2. Nas aulas de 45 minutos os alunos saiem 5 minutos antes do toque de saída, para 
procederem à troca de roupa e a um mínimo de higiene pessoal 

3. Em qualquer dos casos, é da responsabilidade do professor que os alunos não 
abandonem o pavilhão gimnodesportivo antes do toque de saída 
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4. É também da responsabilidade do professor qualquer ocorrência com os seus 
alunos durante este tempo de espera. 

 

Artigo 10º 

Higiene e Segurança 

1. A todos os alunos deve ser proporcionada a possibilidade de tomar duche de água 
quente após as actividades ou, no mínimo, garantir os meios necessários a uma 
ligeira higiene pessoal. 

2. À Direcção da Escola compete garantir as condições de aplicação do disposto no 
número anterior, nomeadamente a limpeza, segurança e conservação das 
instalações e equipamentos escolares. 

3. No que se refere a acidentes ocorridos na aula, e sem prejuízo do apuramento de 
responsabilidades, compete ao Direcção da Escola assegurar os meios necessários 
à prestação de primeiros socorros, bem como disponibilizar os recursos tidos por 
convenientes para uma adequada assistência a eventuais sinistrados. 

4. Em caso de acidente na aula, o professor deve ajuízar da gravidade do mesmo. Se 
a situação for um ferimento ou indisposição ligeira será dada a assistência pelo 
funcionário. Se a situação for de maior gravidade deverá ser contactado a Direcção 
da Escola e fazer o respectivo relatório de ocorrências. 

 

Artigo 11º 

Falta de condições para as aulas práticas 

No caso de: 

- Falta de funcionários no pavilhão; 

- Se verificar/prever a falta de água para além de um tempo lectivo; 

- Se verificar a existência de riscos para a higiene e segurança de alunos, 
professores e funcionários; 

As aulas práticas de Educação Física serão suspensas e substituídas por actividades de 
carácter teórico, sempre que possível e pedagogicamente aconselhável, até à 
normalização da situação. Em caso de dúvida na análise das situações acima descritas, 
a decisão é da competência do Coordenador de disciplina ou dos professores 
presentes, na ausência daquele. Em qualquer dos casos deve ser dado conhecimento à 
Direcção da Escola. 

 

Capítulo V 

Direitos e deveres 

Artigo 12º 



 

 

11 

11 

Professores 

1. Cabe ao professor: 

a) Apresentar-se no local de trabalho com o equipamento próprio para uma aula de 
Educação Física. 

b) Ser pontual e dar conhecimento à funcionária do pavilhão da sua presença na 
escola; 

c) Autorizar a saída da turma para os balneários 10 minutos antes do toque nas aulas 
de 90 minutos e 5 minutos antes do toque nas aulas de 45 minutos, embora tenha 
de garantir o acompanhamento dos alunos até ao toque de saída; 

d) Marcar falta de presença aos alunos ausentes e falta de material aos alunos que 
não se apresentem devidamente equipados; 

e) Analisar atestados e justificações do encarregado de educação, de forma a 
seleccionar a actividade adequada ao aluno ou isentá-lo dessa actividade; 

f) Atribuir tarefas apropriadas aos alunos impossibilitados da prática da disciplina; 

g) Não autorizar a prática a alunos que não se encontrem devidamente equipados; 

h) Verificar e promover condições de segurança para as actividades da aula; 

j) Zelar pela disciplina na sua aula, assegurando ainda que não seja perturbado o 
funcionamento das que decorrem em simultâneo; 

j) Inteirar-se de qualquer incidente que envolva os alunos nos balneários e estar 
disponível para intervir a fim de aí manter a disciplina; 

k) Indicar claramente os alunos que devem entrar na arrecadação de material e 
verificar se cumprem as tarefas solicitadas; 

l) Responsabilizar-se pela conservação do material não permitindo actos que contrariem 
a sua utilização correcta; 

m) No caso de danos ou perdas de material, participá-los por escrito ao Director de 
Instalações; 

n) Certificar-se, após cada aula, que o material utilizado retorna na sua totalidade e 
providenciar a sua arrumação nos lugares correspondentes; 

o) Explicar aos alunos a forma correcta de transporte, manuseamento e arrumação 
dos materiais; 

p) Combinar rotinas de aula com os seus alunos tais como sinais de organização, 
normas de utilização de material/espaços e formas de trabalho específicas da 
Educação Física; 

q) Alertar os alunos, com antecedência, para as alterações do local de realização da 
aula, para que o aluno se apresente com o equipamento adequado; 

r) Avisar a funcionária das alterações pontuais dos locais onde vão decorrer as aulas 
das suas turmas (ex: aulas nas salas); 
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s) Não permitir que os alunos vão aos balneários antes do final da aula a não ser em 
situações excepcionais; 

t) Intervir sempre que se verificarem atitudes ou linguagem incorrectas na sua aula ou 
por parte de alunos que estejam a ocupar espaços desportivos, podendo impedir a 
sua permanência nos mesmos se persistirem nestes comportamentos; 

u) Manter atualizados e disponíveis para consulta, no computador do grupo de EF ou 
em dossier no armário do gabinete, as planificações e os registos de avaliação dos 
alunos.  

2. Nos dias em que decorram actividades organizadas pelo Grupo de Educação Física, 
constantes no P.A.A., que envolvam todos os professores do Grupo, haverá 
interrupção de aulas de Educação Física. 

 

Artigo 13º 

Alunos 

1. Cabe ao aluno: 

a) Entrar nos vestiários após o toque de entrada e a indicação do professor ou da 
funcionária; 

b) Considerar a aula iniciada com a entrada no balneário pelo que o seu 
comportamento é aí alvo de avaliação; 

c) Dirigir-se à funcionária com o máximo de respeito e cumprir as suas 
recomendações; 

d) Equipar-se no espaço reservado à sua turma e aí deixar devidamente colocada a 
roupa e material escolar; 

e) Não levar para a aula objectos que possam provocar acidentes ou que sejam 
desnecessários tais como fios, pulseiras, anéis, brincos, bonés, telemóveis, MP3, 
etc. e não mastigar pastilhas. No caso dos cabelos compridos prendê-los com 
elástico; 

f) Guardar os valores pessoais no cacifo; a escola não se responsabiliza por quaisquer 
valores deixados nos vestiários; 

g) Utilizar no máximo 5 minutos no início da aula para se equipar; 

h) Contribuir para a limpeza e conservação das instalações. Todo o lixo deve ser 
colocado nos caixotes próprios. 

i) Apresentar-se com o equipamento limpo e, em particular, verificar a sola do 
calçado; 

j) Comparecer devidamente equipado com calçado desportivo, calções ou calça de 
treino, t-shirt, camisola ou casaco de treino, meias de algodão e boné (no caso de 
haver sol) ou um agasalho (se estiver frio); 
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k) Trazer material para a sua higiene pessoal (toalha pequena, sabonete, chinelos, 
pente, etc. e roupa interior limpa); 

l) Não entrar na arrecadação do material, excepto com autorização do professor e 
para cumprir as suas instruções; 

m) Ser responsável pela correcta utilização do material. Caso este se danifique por uso 
contrário ao indicado pelo professor, assegurar o seu arranjo ou substituição; 

n) Apresentar justificação escrita sempre que (e sendo um aluno em regime normal 
de frequência) por motivos do foro médico, não possa realizar todas as actividades 
previstas nas aulas de Educação Física. No caso de um impedimento passageiro 
bastará uma justificação escrita pelo Encarregado de Educação. Se as causas se 
mantiverem durante várias aulas ou durante o ano lectivo, o aluno deverá 
apresentar um documento médico comprovativo (atestado) ao Director de Turma e 
uma fotocópia do mesmo ao professor de Educação Física onde conste o tipo de 
impedimento e duração do mesmo. O atestado médico deve ser o mais prescritivo 
possível. O médico, respeitando escrupulosamente o sigilo profissional e o princípio 
da não ingerência, deve mencionar o que considerar útil para a acção do professor 
(situação clínica do aluno, tipo de exercícios contra- indicados e os que poderão ser 
particularmente úteis, duração do impedimento, etc), com vista a beneficiar o 
Processo Ensino - Aprendizagem. O aluno com atestado médico deve permanecer 
na aula do início até ao fim. Assim, o atestado médico não o exclui da frequência e 
avaliação da disciplina. O aluno será integrado na aula na razão directa das suas 
capacidades e possibilidades pelo que deverá estar disponível para as tarefas que o 
professor atribuir. 

o) Saber que só em situações excepcionais é permitida a sua ida ao balneário durante 
a aula, sendo necessária a autorização do professor e o acompanhamento da 
funcionária; 

p) Ir para o balneário, com autorização do professor, 10 minutos antes do toque no 
caso de ser uma aula de 90 minutos ou 5 minutos antes do toque no caso de ser 
uma aula de 45 minutos, a fim de tomar banho e mudar de roupa; 

q) Ser rápido no duche, de forma a possibilitar que outros alunos possam também 
tomar banho dentro do tempo dado pelo professor; 

 

Artigo 14º 

Auxiliares de Acção Educativa 

1. Cabe à Auxiliar de Acção Educativa: 

a) Permanecer no local de trabalho durante o funcionamento das aulas e de 
acordo com o seu horário de trabalho; 

b) Cooperar com o Director de Instalações e demais professores na promoção da 
funcionalidade das instalações e na manutenção e conservação das instalações, 
equipamentos e materiais; 

c) Prestar o melhor apoio a todos os utentes das instalações, mantendo com eles 
uma atitude de firmeza no respeito pelas normas de funcionamento; 
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d) Estabelecer com os alunos um relacionamento positivo, de carácter pedagógico 
que contribua para o normal funcionamento das actividades; 

e) Zelar pelo bom funcionamento dos balneários, devendo inspeccioná-los após 
cada aula; caso se verifique alguma irregularidade, as Turmas que os utilizaram 
previamente serão responsabilizadas pelo sucedido; 

f) Controlar as entradas e saídas dos alunos nos balneários: Abrindo as portas dos 
vestiários ao toque de entrada e no final de cada aula; Mantendo as portas dos 
vestiários fechadas durante o decorrer das aulas; Acompanhando os alunos 
excluídos ou autorizados a ir ao balneário durante a aula. 

g) Indicar às turmas, no início do ano lectivo, o espaço do balneário que lhe é 
atribuído; 

h) Comunicar qualquer incidente ocorrido na ausência do professor; 

i) Registar as faltas dos professores; 

j) Avisar os alunos da ausência do professor; 

k) Após aviso do professor comunicar aos alunos a alteração do local de realização 
da aula; 

l) Assegurar que o gabinete dos professores, a arrecadação do material, o ginásio 
e os vestiários ficam fechados sempre que se ausentar; 

m) Ter a seu cargo a limpeza das instalações desportivas escolares; 

n) Comunicar ao Director de Instalações todas as ocorrências anormais referentes 
ao funcionamento de actividades ou utilização das instalações, equipamentos e 
materiais. 

o) Ligar e desligar o sistema de aquecimento da água; 

p) Guardar as roupas e outros bens pessoais que ficarem esquecidos nos 
balneários e fazer a sua devolução. 

q) Ceder determinadas bolas, caso seja viável, de acordo com o regulamento de 
empréstimo de material. 

r) Emprestar material (peça de vestuário ou calçado, caso haja disponibilidade) ao 
aluno, após ordem do professor, para que possa participar na aula. 
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