
 

 

               

 

 
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO  

 

GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Anexo 6 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO E GINÁSIO 

 

 
ENTRADA / PERMANÊNCIA / SAÍDA 
 

 Os alunos deverão apresentar-se à porta do pavilhão no momento do toque da entrada. 

 Após o toque de entrada, os alunos não vão poder entrar, a não ser com autorização 
do professor. 

 Só terão acesso ao pavilhão, os alunos que se encontrem no seu tempo de aula ou 
devidamente autorizados pelos professores. 

 Não são permitidas assistências às aulas de Educação Física, a alunos estranhos à 
turma. 

 Os alunos não devem sair do local de actividade sem pedir autorização ao professor. 

 Nas aulas de 90 min., os alunos saem 15 min. antes do toque de saída. 
 
 

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO / GINÁSIO 
 

 Utilizar equipamento adequado (vestuário e calçado), diferente do usado no exterior, 
mesmo em situação de Atestado Médico (sapatilhas). 

 Utilizar as sapatilhas bem apertadas. 

 Não é permitido entrar nos locais de actividade com comida, bebidas ou pastilhas 
elásticas. 

 Não é permitido fumar em todo o recinto desportivo. 

 Colocar relógios, telemóveis desligados, mp3, calculadoras, carteiras e todos os 
objectos de valor num saco/caixa que se encontrará no local da aula. Só serão 
entregues à saída da aula. 

 Retirar qualquer adereço que possa por em risco a segurança das pessoas, tais como 
brincos, piercings, etc. 

 
 

UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 
 

 O aluno deve ter cuidado na utilização de todo o material existente quer no pavilhão 
quer nos balneários. 

 Quem estragar algum material de forma propositada, será responsável pela 
aquisição/arranjo do mesmo. 

 
 

HIGIENE 
 

 Todos os alunos devem tomar duche depois da aula. 

 Os alunos devem ser portadores de chinelos, toalha e produtos de higiene. 
 



NOTA: Todos os alunos devem respeitar as instruções do professor e do funcionário do 
pavilhão, em relação às normas de funcionamento e utilização do pavilhão 

 
 

 Devem avisar o professor sempre que encontrem alguma coisa partida ou 

estragada nos balneários 

 Devem avisar o professor sempre que surgir alguma situação de risco na turma / 

aula 

 


