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recipiente para solução desinfetante e, eventualmente, uma toalha pequena que 

os acompanhará durante todas as aulas práticas.  

3. Aos alunos com cabelos médios e longos alerta-se para a imperiosa necessidade de 

estes serem muito bem apanhados de modo a evitarem mexer na cara durante a aula. 

4. Por questão de segurança e higiene, é proibido realizar as aulas de Educação Física 

com quaisquer adornos (colares, fios, brincos, pulseiras, relógios, anéis, ganchos 

contundentes, cintos, etc.). Pelas mesmas razões, não é permitido o uso de unhas 

compridas. 

5. No caso de o aluno não apresentar o material imprescindível à aula, deve o professor 

assinalar falta de material na sua grelha de atitudes e valores, para que seja tido em conta 

na sua avaliação final. De acordo com o RI, à 2ª falta de material deverá comunicar ao EE e 

ao DT.  

6. As sapatilhas a utilizar nas aulas de Educação Física não deverão vir calçadas de 

casa, principalmente quando as aulas decorrem no pavilhão desportivo, onde as regras de 

utilização do mesmo impõem a sua total limpeza. Em caso de dispensa por atestado médico, 

o aluno deverá estar munido de sapatilhas, sem as quais não poderá assistir à aula. 

7. Os valores não serão recolhidos pelo que se aconselha que os alunos os coloquem 

nos seus kits de proteção individual. A escola não se responsabiliza pelo desaparecimento 

de valores. 

8. De acordo com as regras de utilização da piscina municipal (para os alunos da Escola 

Secundária Fernando Namora), nas aulas de natação é obrigatório o uso de touca e 

chinelos, sem os quais os alunos não poderão efetuar a aula prática. Também no que 

respeita a fatos de banho, as raparigas têm de usar fato de banho inteiro e os rapazes, 

calções de banho. Quando não realizam aula prática de natação, os alunos devem trazer 

chinelos, para poderem estar na aula junto do professor. 

 

C. Atestados médicos 

De acordo com o previsto no art.15º do Estatuto do Aluno, os professores não podem, 

de forma alguma dispensar os alunos das aulas (mesmo com autorização expressa do 

Encarregado de Educação), assim, não há dispensas da componente prática das aulas. 


