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Normas e condutas nas aulas de Educação Física 

1º- Cumprir todas as tarefas determinadas pelo professor, de acordo com o conteúdo 

desenvolvido. 

2º - Respeitar colegas, professores, funcionários de apoio e direção da escola. 

3º - Cumprir o horário das aulas. 

- No primeiro tempo de cada turno, terá uma tolerância de 15 (quinze) minutos de

atraso.

- Nos tempos seguintes de 05 (cinco) minutos de atraso.

    Obs: O aluno que não estiver presente durante a chamada, será considerado ausente 

da aula, e ficara com falta na mesma. 

4º - Só será permitido nas aulas práticas, o uniforme adequado à prática desportiva. 

- Short

- Camiseta

- Tênis

- Meia

Obs.: Poderá utilizar calças compridas e casacos no inverno, mas o material terá

que ser próprio para prática desportiva.

5º - A aluno por motivo de doença estará dispensado só da parte prática da aula. 

Contudo é necessário assistir a aula para receber a presença com apresentação de 

atestado médico. (Exceto aqueles que estejam impossibilitado de se deslocar para o 

colégio durante a enfermidade). 

6º - Só poderá participar de eventos desportivos, aquele aluno que estiver com bons 

resultados e frequência nas aulas de Educação Física. 

7º - Toda tarefa solicitada pelo professor, deverá ser cumprida no prazo determinado. 

Obs: caso o aluno não entregue a tarefa no prazo, será considero não cumprida a tarefa. 

Havendo assim perda de pontos na avaliação do mesmo. 

8º - Alunos que se ausentarem da aula sem ser comunicado ao professor, será 

considerado faltoso. 

9º - As aulas serão teóricas e prática. Cabendo ao aluno a participação em ambas. 

10º - Proibido a utilizar qualquer aparelho eletrônico em sala de aula sem a autorização 

prévia do professor 

O cumprimento destas normas pelos alunos é para uma melhor qualidade em nossas 

aulas. Cabendo também o professor, respeitar e servi de exemplo para seus alunos 

envolvido no processo ensino-aprendizagem. 




