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Horário da Atividade/Turmas/Professores 
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Hora Turma 
Total de 
alunos 

Disciplina Prof. 

Local de 
espera 
portão 

 (ver 
croqui) 

Ordem 
dos 

circuitos 

9:45 
11:15 

8.ºB 20 GG José Duarte 1 1 2 3 

9.ºB 14 EV Sérgio Benedito 2 2 3 1 
11.ºB 14 Francês Elisabete Silva 3 3 1 2 

11:30 
13:00 

9.ºA 16 Ed. Física Filipe Sá 1 1 2 3 

10.ºA 15 Ed. Física 
Fernando 
Catanho 

2 2 3 1 

10.ºC 14 
História 

Sandra 
Conceição 3 3 1 2 

Ed. Física Cláudio Vieira 

14:00 
15.45 

9.ºC 11 FQ+CN 
Inácio Jesus/ 
Renato Azevedo 

1 1 2 3 

6.ºA 15 FPS+EdV Georgina Ramos 2 2 3 1 

7.ºC 15 
FPS João Frederico 

3 3 1 2 
Mat Victor Figueira 

15:45-
17.30 

11.ºA 14 Ed. Física Filipe Sá 1 1 2 3 

7.ºB 16 Ed. Física Cláudio Vieira 2 2 3 1 

6.ºB 15 Ed. Física Hugo Coelho 3 3 1 2 
 

Circuito 1- Laser Run – Polivalente 

Circuito 2 – Skills Power 

Circuito 3 - Orientação 
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Regras/Orientações a cumprir: 

- As turmas, no horário de início da aula, concentram-se junto ao portão da Escola (interior), 

local de concentração das aulas de Educação Física, e aguardam pelo seu professor. Os 

alunos aguardam nos locais indicados (no croqui), com máscara de proteção individual (social 

ou comunitária) devidamente colocada, cumprindo o distanciamento social, cada turma 

agregada no mesmo local de espera. 

- Os alunos aguardam pelo seu professor da disciplina, após a organização da turma, a 

deslocação da Escola até o espaço da atividade (ver ordem de rotação no mapa), 

designadamente na via pública, deverá ser realizada com máscara de proteção individual 

devidamente colocada, cumprindo o distanciamento social entre os alunos e professores 

(2mts) e/ou outros que circulem na via pública. 

- A deslocação para o espaço da atividade deve cumprir as regras de segurança, devendo ser 

dada preferência à mobilização dos alunos em fila indiana, a turma obrigatoriamente circula 

no passeio e atravessa a estrada na zona da passadeira. 

- Os docentes da turma, acompanham os alunos no horário da aula, até ao local e durante a 

mesma, de acordo com o seu horário. 

- Obrigatório o uso de máscara no local e durante atividade, cumprindo com as orientações 

que serão dadas no local de concentração - portão da Escola, pela organização. Os alunos 

devem trazer fita para pendurar a máscara ao pescoço ou porta máscara (saco com 

identificação), para os momentos em que seja autorizada a realização da atividade sem 

máscara. 

- Os alunos devem trazer vestuário desportivo/casual confortável, sapatilhas/ténis, que lhes 

permita participar na atividade ativamente sem limitações. As turmas não têm acesso aos 

balneários, exceto para ir à WC. 

- Os participantes/ turmas devem de cumprir com as regras de: higienização das mãos no 

início e fim da atividade de cada circuito, manter o distanciamento entre colegas, não haver 

contato físico com os colegas da mesma e de outras turmas. 

-As turmas que tenham aulas na mesma sala durante o turno, devem deixar as pastas 

/mochilas na respetiva sala, na aula anterior à atividade. Se houver troca de salas trazem as 

pastas/mochilas e acompanhados por um professor da organização deixam as mesmas no 

ginásio. 
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ATIVIDADES  

LASER RUN 

O Laser Run é uma modalidade relativamente 

recente, que combina duas modalidades - Corrida 

e Tiro Laser, e onde o principal desafio é articular a 

vertente física/atlética da primeira com a vertente 

técnica/psicológica do Tiro.   

 

Orientação 

Orientação é um desporto individual que tem 
como objetivo percorrer uma determinada 
distância num terreno variado e desconhecido, 
obrigando o atleta a passar obrigatoriamente 
por determinados pontos no terreno (postos 
de controlo) descritos num mapa que é 
distribuído a cada concorrente. 

É permitido o uso de uma bússola. 

Os tempos gastos para percorrer o trajeto são 
em função das capacidades físicas dos participantes, o treino de leitura do mapa e da rapidez 
para se orientarem, utilizando técnicas estabelecidas, assim como, das suas capacidades de 
adaptação ao terreno e da escolha correta dos itinerários. 

Os percursos são de uma extrema variedade e as características do terreno são diversas: 
areia, florestas mais ou menos densas e relevo mais ou menos acidentados, etc. 

 

Skills Power 

Skills Power- é um circuito de habilidades 
motoras em que os participantes efetuam 
num circuito várias tarefas/desafios em que 
é posta a provas a capacidades de força, 
resistência, coordenação/agilidade  
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