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Deverão ser emprestadas bolas a todos os alunos, desde que seja apresentado o cartão do aluno, o
qual deverá ficar na posse do funcionário até á devolução da respetiva bola.

2 Só poderá ser emprestada uma bola por aluno.
Só poderão ser emprestadas bolas nos intervalos que tiverem a duração de 15 ou 20 minutos ou
3
sempre que os alunos não tiverem atividades letivas no seu horário escolar.
No caso de se encontrarem 2 turmas em aula de Educação Física, o funcionário deverá telefonar
4 para o balneário e questionar um dos docentes em aula sobre a disponibilidade dos espaços. Caso
haja disponibilidade poderá emprestar as bolas.
A ocupação dos espaços será sempre da prioridade, das turmas que se encontrem em prática de
Educação Física. Caso haja relutância dos alunos requisitantes em se retirarem dos espaços, o
5
professor de Educação Física ficará na posse da bola requisitada e identificará, posteriormente, os
alunos prevaricadores junto do funcionário da portaria.
6

Os alunos deverão cumprir o horário de empréstimo previamente definido. Caso haja algum atraso,
o aluno ficará impossibilitado de novo empréstimo no periodo de um mês.

Se um aluno requisitante ficar sem a bola, tendo sido retirada por um outro aluno sem ordem do
7 mesmo, o aluno lesado deverá imediatamente dirigir-se ao funcionário e identificar o aluno
prevaricador.
Sanções
a) O aluno que se atrasar a entregar a bola no horário de entrega da bola na portaria, fica
suspenso de levantar bolas durante um mês.
b) Um aluno que não devolver a bola, não poderá voltar a requisitar bolas, durante o restante
ano letivo e ser-lhe-á solicitado o valor do custo da respetiva bola (bola de futebol - 10 euros,
8 bola de basquetebol - 5 euros).
c) Um aluno que seja identificado e se comprove, como tendo retirado a bola, sem autorização,
de um aluno requisitante, não poderá voltar a requisitar bolas durante o ano letivo em vigor.
d) Um aluno que não acatar a solicitação do professor de Educação Física na libertação do
espaço para a respetiva aula, não poderá voltar a requisitar bolas no período letivo a que se
refere o incumprimento.
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