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COMUNICADO – NÚCLEO PEDAGÓGICO – Nº 077/2021. 
 
Data: 16/02/2021 
Assunto:  Protocolos de Retorno às Aulas de Educação Física 

 

Prezada Equipe Gestora e Professores, 

 De acordo com as informações recebidas com o Boletim COPED nº 04/2021, de 

08/02/2021 a 12/02/2021, salienta-se a informação nº 02, que dispõe sobre Os 

Protocolos de Retorno às Aulas de Educação Física. Neste boletim, há um link de 

acesso ao documento que se transcreve abaixo: 

Protocolos de Retorno às Aulas de Educação Física.  

Professor, esse documento tem como objetivo orientar quanto aos protocolos a 

serem utilizados durante as vivências práticas nas aulas de Educação Física e nas 

Atividades Curriculares Desportivas (ACD). A prática de atividades físicas em todas as 

idades traz benefícios para doenças crônicas transmissíveis e diminuição da mortalidade, 

neste último ano de pandemia tem-se intensificado os estudos do aumento da imunidade 

relacionado à prática motora. Porém temos que ficar atentos em relação à intensidade, 

estudos apontam que atividades de longa duração e de alta intensidade podem ter um efeito 

negativo nas defesas do organismo causando imunossupressão. Em contraponto às 

atividades físicas regulares e de moderada a baixa intensidade, entre 30 a 60 minutos 

apresentam resultados positivos no sistema imunológico.  

Pensando em todos os benefícios que a prática da atividade física proporciona, e no 

iminente retorno às aulas e vivências práticas características da Educação Física, são 

sugeridos protocolos que almejam evitar e prevenir o contágio do COVID19. Devemos 

considerar, quais são os espaços onde essas atividades podem ser realizadas.  

Vivemos um momento em que os espaços ao ar livre como praças, pátios, quadras 

devem ser privilegiados. Portanto utilize esses espaços em suas aulas, pois a atividade 

física ao ar livre libera níveis mais elevados de substâncias que melhoram o humor, 

trazendo sensação de felicidade e de calma no pós-exercício, e por ser mais arejado diminui 

o risco de contágio.  

Organize antecipadamente esse espaço, demarcando os locais em que cada aluno 

irá ficar, disponibilize kits de higiene necessários para a limpeza das mãos ou de materiais 

esportivos quando utilizados. Vale ressaltar que os espaços ao ar livre deverão ser 
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considerados não apenas nas experimentações das aulas de Educação Física, mas em 

propostas de roda de conversa, para a realização de uma leitura, para realizar uma tarefa, 

entre outros.  
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Para qualquer dúvida ou orientação específica, estamos à disposição, 

Sem mais, 

Atenciosamente. 

 

Willie dos Santos Machado 
PCNP Educação Física - Equipe de Linguagens 
Núcleo Pedagógico de Ensino 

      
 
De acordo: 
                                                                                          
Luís Gustavo Martins de Souza 
Dirigente Regional de Ensino  

  

  


