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(Anexo 12 - Regulamento das instalações desportivas} 

 

Artigo1.º 

Disposições gerais 

 

1-O presente regulamento define as regras de funcionamento das instalações desportivas das 

escolas do Agrupamento. 

 

Artigo 2.º 

 Âmbito de aplicação 

1-O presente regulamento aplica-se a toda a comunidade educativa pertencente ao 

Agrupamento. 

2-Estes espaços são prioritários para o exercício de atividades de Educação Física e do Clube do 

Desporto Escolar. 

 

Artigo 3.º  

Competências do Assistente Operacional Responsável 

1-Ao assistente operacional das instalações desportivas, compete: 

a) Manter em bom estado de conservação todos os equipamentos desportivos; 

b) Manter limpos e asseados todos espaços afetos às instalações desportivas; 

c) Fazer cumprir as regras de funcionamento previstas no presente regulamento. 

 

Artigo 4.º 

Horário de funcionamento 

1-O horário de funcionamento das instalações desportivas deve estar exposto em local visível. 

 

Artigo 5.º 

Regras de funcionamento 

1-Só poderão participar nas atividades práticas os alunos/utentes que tragam o material 

desportivo, bem como todo o material necessário para o banho. 
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2-O equipamento desportivo permitido é constituído por: camisola de manga curta desportiva, 

calções desportivos, fato de treino, meias desportivas, sapatilhas desportivas de exterior, 

sapatilhas desportivas de interior, toalha de banho, chinelos de banho e material de higiene. 

3-Os alunos/utentes que tenham cabelo comprido deverão prendê-lo por questões de segurança 

e higiene. 

4-O equipamento deve estar limpo e em bom estado de conservação. 

5-Os alunos/utentes equipam-se, obrigatoriamente, nos balneários da escola. 

6-Os balneários são locais para os alunos/utentes se equiparem, desequiparem e tratarem da 

higiene pessoal.  

7-Os balneários são zonas específicas e deverão servir de apoio, apenas à prática de atividades 

físicas. 

8-Terão prioridade de acesso ao campo polidesportivo exterior os alunos que: 

a) Se encontrem em aulas de Educação Física; 

b) Se encontrem em atividades do Desporto Escolar; 

c) Quando o campo polidesportivo exterior não estiver ocupado, os alunos poderão utilizá-lo, 

preservando todo o material/equipamento desportivo. 

 

Artigo 6.º 

Permanência no serviço 

1-Só é permitida a entrada na área das instalações desportivas ao assistente operacional ou a 

quem o substitua temporariamente. 

2-Na ausência da assistente operacional responsável, caso não seja determinada a sua 

substituição, o acesso a estes serviços só será possível mediante autorização pelo Coordenador 

dos assistentes operacionais ou pela direção. 

 

 


