
PLANO DE AÇÃO  
DE REABERTURA

DIRETORIA DE ESPORTES



 Neste momento em que a rotina de todos está se readequando 
por conta da pandemia do novo coronavírus, a Diretoria de Esportes 
trabalhou intensamente para adotar medidas de prevenção e reabrir 
com segurança e responsabilidade todas as modalidades conforme a fase 
de flexibilização orientada pelas autoridades sanitárias.
 O retorno das atividades tem critérios rigorosos de saúde, 
higiene e segurança.
 Estamos felizes em poder contar novamente com a sua  
presença no dia a dia do CMSP. Para auxiliar nessa retomada da  
rotina, criamos uma cartilha de recomendações que obedece aos 
mais novos e rigorosos protocolos de saúde e higiene.
 Neste material você encontra os principais procedimentos  
do nosso plano de reabertura gradual. O conteúdo será atualizado 
conforme as orientações dos órgãos oficiais e das autoridades em 
saúde pública, por isso é importante manter-se atento às redes  
sociais do Clube, nas quais sempre postaremos todas as atualizações.
 Em função das condições determinadas no protocolo de  
reabertura, que foi firmado entre as autoridades e as entidades  
clubísticas, alguns espaços, atividades ou serviços poderão  
permanecer fechados ou seguir medidas mais restritivas.
 Atividades esportivas liberadas inicialmente pelo Acordo 
firmado entre Sindiclubes e ASESC serão realizadas mediante  
agendamento para controle de circulação e aglomerações, além  
de garantir acesso às práticas para todos, mesmo com o horário
de funcionamento reduzido.

IMPORTANTE:  
Em qualquer ambiente existe risco de exposição  
à Covid-19, e não há possibilidade de garantir  

que você não seja exposto(a).
Cuide-se e nos ajude a cuidar de você.

DIRETORIA DE ESPORTES
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ADAPTAÇÃO METODOLÓGICA 
E FÍSICA

 Respeitando as possíveis flexibilizações concedidas  
pelas autoridades em relação às modalidades esportivas,  
é sempre importante destacar atenção para:

•As portarias devem adequar-se à barreira sanitária de triagem,
disponibilizando todos os materias necessários à higienização aos 
entrantes e presentes.

• A padronização dos serviços de limpeza deverá ser intensificada, 
sendo disponibilizado ao menos um funcionário para cada área de 
aula/treinamento.

• As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, 
portões, torneiras, corrimãos, pias e dispositivos eletrônicos, entre  
outros, devem ser higienizados rotineiramente.

• Todos os fluxos dentro do local de treinamentos e competições 
devem ser unidirecionais e exclusivos aos praticantes.

• Reduzir a quantidade de pessoas nos locais fechados, de modo a 
garantir 6 m²/pessoa para a prática. Assim, para atendimento de 10 
pessoas, é necessária uma área de prática de no mínimo 60 m².

• O retorno às atividades será gradativo, com redução de área física 
(com demarcações adaptadas) e tempo total da sessão. A flexibilização 
dessa conduta estará sob orientação do Comitê Médico.
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• Fracionamento de equipes e grade horária de treinamento para
contemplar o distanciamento físico em todas as modalidades.

• Não haverá compartilhamento de suprimentos coletivos em  
nenhuma modalidade/aula.
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DIRETRIZES SANITÁRIAS 
COLETIVAS

 É de responsabilidade de todos os profissionais do  
Departamento de Esportes agirem de acordo com as regras sanitárias 
coletivas, independente do espaço de aulas, público ou material:

• Quando da liberação de entrada, todos os profissionais devem se 
direcionar ao seus setores de prática para re-higienização pessoal  
e preparar-se com EPIs necessários.

• É proibida a saudação com contato físico de toda a natureza.

• Promover as boas práticas de higiene respiratória no estádio,  
cobrir nariz e boca com o cotovelo flexionado ou lenço descartável 
ao tossir ou espirrar, e eliminar os lenços em um tacho fechado.

• Evitar concorrer ao Clube com bens pessoais para a prática  
esportivas, caso seja necessário, dispô-los em local seguro  
e higienizado. 

• A higienização e a disponibilização dos materiais de treinamento 
devem ser verificadas pela equipe esportiva. 

• Organizar os treinamentos com horários adequados e previamente 
marcados quando necessário. 
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• As atividades esportivas retornarão com sessões reduzidas,  
adequação de carga horária e fracionamento dos grupos de  
participantes. Essas medidas serão reavaliadas de acordo com  
a readerência e flexibilização propostas pelas autoridades.

• Os alunos das atividades/modalidades esportivas serão instruídos  
a chegar 10 minutos antes do início do horário de sua atividade, 
 e a saída será imediata após o encerramento de seu horário,  
evitando aglomerações.

• Obrigatoriedade do uso de máscaras durante a permanência  
no Clube; o uso durante a prática esportiva fica condicionada à  
obrigatoriedade das normas impostas pelas Organizações de Saúde;

• Higienização obrigatória dos calçados em pano ou tapete  
esterilizante nas entradas dos recintos de prática esportiva.

• Utilização de material individualizado (squeezes, toalhas etc.)  
e previamente higienizado durante as atividades; na impossibilidade 
de trazê-los, use materiais descartáveis para hidratação cedidos  
pelo Clube.

• Se tiver que usar os bebedouros, evite tomar água diretamente.  
Primeiro higienize o local e depois utilize seu copo ou garrafa para 
encher de água.
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• Não deve haver contato físico entre profissionais e participantes  
durante as sessões. Quando o contato for necessário, a higienização 
das mãos imediata é obrigatória.

• Mantenha distância de ao menos 2 metros de outras pessoas  
para qualquer situação de treinamento e/ou aula.

• Recomenda-se ao praticante não levar mochilas e/ou acessórios 
que demandem cuidados, com exceção de garrafas de água  
ou squeezes. Em modalidades em que é necessária a utilização de  
acessórios, eles devem ficar em locais de fácil acesso.

• Não será permitida a assistência dentro da sala; os senhores pais 
ou responsáveis, amigos e familiares deverão aguardar do lado  
de fora.

Recomenda-se ao grupo de risco (maiores de 60 anos,
cardiopatas, doentes pulmonares crônicos etc.)  

que não participe das primeiras semanas  
de reabertura do Clube!
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CUIDADOS  
ESPECÍFICOS  

DAS MODALIDADES
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ACADEMIA

• Utilização do elevador de acesso limitado a UMA pessoa por vez.

• Horário de funcionamento e possíveis alterações respeitarão  
normativas executivas do Clube.

• O acesso à academia mediante agendamento será avaliado  
de acordo com o afluxo de associados.

• Caso necessário, o agendamento será realizado por meio  
de plataforma digital; fiquem atentos às redes sociais.

• Aparelhos interditados para uso serão demarcados  
e bloqueados.

• Redução parcial de equipamentos e acessórios para 
treinamento na academia.

• Circuito Funcional e HIIT estão suspensos.

• Redução parcial de armários disponíveis, e SEM uso das chaves.

• Atentar-se à higienização constante das mãos para manuseio  
de qualquer equipamento, acessório ou totem de uso coletivo.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.
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ALONGAMENTO
• Aulas serão ministradas em espaços determinados pela possibilidade 
de flexibilização e ocupação das autoridades sanitárias: podendo ser 
Outdoor (quadras externas) ou Indoor (Poliesportivo  – Sala de  
Espelho – e na Sala de Artes Marciais).

•  Evitar aglomerações e tumulto na entrada e saída das aulas.

•  Horários para agendamento poderão ser utilizados para controle 
dos participantes. 

•  Caso o agendamento seja validado, horários serão disponibilizados 
logo após a liberação das atividades.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.



11

PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

AQUÁTICAS

• A utilização das raias livres poderá ocorrer por agendamento prévio.

• O tempo de permanência total sugerido em caso de agendamento
será de 60 minutos, incluindo Entrada, Utilização e Saída.

• Caso o agendamento seja validado, horários serão disponibilizados
logo após a liberação das atividades.

• No 1º período de flexibilização, não haverá empréstimo de  
materiais (pranchas ou flutuadores).

• O número de raias livres disponíveis variará de acordo com  
a grade de aulas.

• A saída será realizada pelo vestiário de forma breve, ou seja,  
apenas secagem e troca de roupa.

• Os chuveiros NÃO estarão em funcionamento; os praticantes
deverão realizar higiene pessoal em casa, evitando assim aglomerações.



12

PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

ARTES MARCIAIS
• Será obrigatória a troca do calçado pelo chinelo antes de entrar na 
sala de Artes Marciais, ou esterilização obrigatória no caso do aluno 
que vier de chinelos de casa.

• Pertences individuais devem ser colocados em local de  
armazenamento apropriado e disponível na sala.

• Todas as correções pertinentes durante as sessões serão realizadas 
com condução verbal ou demonstração visual sem nenhum tipo de 
contato físico com os atletas. Caso o contato seja necessário, as mãos 
serão higienizadas imediatamente. 

• Limitação de área de ação individual sobre o tatame será realizada 
pela demarcação no piso adaptada em lona.

LONA ADAPTADA PARA MARCAÇÃO
Cobertura dos tatames para haver demarcações e não estragar  
as placas com a desinfeccão que será intensificada ao longo do dia.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.
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ATLETISMO
 Executado de acordo com protocolo próprio da empresa 
prestadora.
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BASQUETE
• Serão executados fracionamentos das equipes de treinameno  
e redução da carga horária semanal. 

•  Fracionamento de toda a quadra em quadrantes variados, com 
espaço mínimo de 9 m², que delimitarão as zonas de treinamento 
individuais dos atletas. 

•  Esse fracionamento será realizado com fitas de carga fixadas nas 
laterais das quadras. O uso desse dispositivo resguarda o piso oficial 
dos materiais colantes das fitas, além de propiciar diferentes  
formatações da setorização para treinamento. 

•  Não haverá partilhamento de nenhum suprimento coletivo, sendo 
os kits predispostos individuais. 

•  Abaixo segue uma simulação dessas demarcações nas quadras  
de treinamento da modalidade.



15

PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

• Serão adotadas progressões pedagógicas com padrões simplificados 
de treinamento para facilitar qualquer intervenção ou substituição  
do profissional que ministra treinos na modalidade.

• Escolinha e Competitivo: serão desenvolvidos minicircuitos  
individuais, que consistem em fragmentação de treinamentos básicos de 
fundamentos com implementos variados de posse individual atendendo 
o espaço demarcado de mínimo 3 metros por 3 metros. 

• Veterano Feminino e Masculino: serão desenvolvidas estratégias 
semelhantes às do formativo e competitivo, porém intensificada  
a descaracterização do jogo coletivo.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.
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BEACH TENNIS

• É gratuita a utilização das quadras de areia para recreação. 
 
• A entrada nas quadras se dará com base na ordem de agendamento, 
realizado previamente pelo praticante. 

• O tempo de permanência total será de 60 minutos, incluindo  
Entrada, Utilização e Saída. 

• A higienização das quadras será constante, principalmente em  
portões e materiais esportivos fixos. 

• Evite tocar portões, alambrados, redes etc. 

• Mantenha seus equipamentos limpos com álcool spray,  
disponibilizado nas quadras. 

• A recreação acontecerá no individual e duplas, respeitando-se  
a todo momento as normas de distanciamento social. 

• Mantenha a distância segura de 2 m de todos os participantes. 

• Durante as aulas, é proibido qualquer contato entre os participantes. 

• Deverá ser realizada a higienização das mãos após cada game. 

• Cada jogador sacará com o seu tubo. 

• Uso “individual” das bolas (levar suas bolas já marcadas). 
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Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.

• Não toque nas bolas marcadas pelo seu oponente com as mãos;  
use o pé e a raquete para passar a bola para o adversário. 

• Respeite o horário de encerramento das partidas para que seja
contemplado o maior número de associados nas quadras.
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BIKE CLASS

• Aulas terão duração de 50 minutos e serão agendadas.

•  As bikes serão higienizadas antes e após cada sessão.

•  Todas as orientações de exercícios durante as sessões serão  
realizadas com condução verbal ou demonstração visual sem  
nenhum tipo de contato físico com os alunos.

•  Evitar aglomerações e tumulto na entrada e saída das aulas.

•  Caso o agendamento seja validado, horários serão disponibilizados 
logo após a liberação das atividades.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.
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BILHAR/SINUCA

• Serão utilizados kits individuais já esterilizados no espaço de jogo 
para realização das partidas. 

• No intervalo de pausa, o atleta se responsabilizará por higienizar  
o seu kit. 

• Todas as correções pertinentes durante as sessões serão realizadas 
com condução verbal ou demonstração visual sem nenhum tipo de 
contato físico com os atletas. 

• Será proibida a circulação de pessoas que não  
estejam ativas no jogo nas áreas específicas e 
delimitadas para os treinamentos antes e durante 
as sessões. 

• Pela característica coletiva da modalidade, 
sugere-se que não sejam realizadas interlocuções 
entre os participantes, não haja contato físico  
desnecessário e evite-se ao máximo o contato  
com materiais coletivos na mesa. 

• As mãos dos particpantes devem ser higienizadas antes, durante  
e depois das partidas. 

• Aguardar seu horário para jogo em ambiente externo e sem  
aglomerações.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.
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BOCHA

• A área de jogo será liberada apenas aos participantes ativos,  
sendo proibida a permanência de acompanhantes e espectadores.

• Serão separadas bochas individuais já esterilizadas para  
o treinamento. Nos intervalos, o atleta se responsabilizará  
por higienizar as bochas e dispor para a utilização dos demais.

• O jogador chegará trocado para a prática evitando o uso  
do vestiário.

• Os jogadores higienizarão as mãos após manipulação de 
implementos do adversário e não tocarão o rosto durante as partidas 
em hipótese alguma.

• No primiero cenário, serão permitidos treinos individuais com  
distanciamento físico.

• No segundo cenário, serão liberados os treinos por casais  
(o máximo de jogadores no recinto será quatro). 

• No terceiro cenário, fica liberada, a prática na modalidade trios.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada pelas  

autoridades sanitárias.
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CAMINHADA
• A área da prática da modalidade será externa ao Clube. Se caso 
forem adentrar na sede para realização de qualquer outra atividade,  
a espera será feita no local e sem aglomerações.

• Todas as orientações de exercícios durante as sessões serão  
realizadas com condução verbal ou demonstração visual sem  
nenhum tipo de contato físico com os alunos.

• O material (barra de alongamento) é de uso coletivo e será  
higienizado antes e após as aulas pelo professor.

• A Caminhada será individual e o Alongamento será coletivo, ambos 
respeitando o distanciamento de 3 metros entre os participantes. 

• Horários para agendamento serão disponibilizados após a  
determinação do horário de atendimento permitido ao Clube.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.
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CIAD, ESCOLA DE 
ESPORTES E HANDEBOL

• Os responsáveis deverão adentrar no Clube com as crianças até  
o local da aula com apenas 10 minutos de antecedência.

• É proibido ao acompanhante assistir às aulas para não gerar  
aglomerações; caso o responsável precise esperar as crianças no 
Clube, deverá fazê-lo em local aberto com distanciamento social  
de 2 m de uma pessoa para outra com o uso de máscaras.

• Haverá correção verbal e demonstração gestual, sem contato 
físico. E, caso seja realmente necessário o contato as mãos serão 
higienizadas imediatamente.

• As aulas serão coletivas com ações individuais demarcando o local 
de ação da criança com fitas.

• Serão dadas orientação verbal e demonstração gestual aos alunos 
para que todos possam ajudar na higienização dos materiais  
auxiliando a aprendizagem do novo contexto social.

• Será solicitado que cada criança traga sua garrafinha já abastecida 
com água, bem como sua máscara e um saquinho plástico para  
guardá-la enquanto faz a aula. Entretanto, não nos responsabilizaremos 
por esses objetos, assim como já acontece habitualmente.
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• O material será individual, não havendo circuito com troca de 
objetos ou jogos coletivos.

• Haverá readequação no número de profissionais por aula caso seja 
necessário.

• Caso o agendamento seja necessário, horários serão disponibilizados 
logo após a liberação das atividades.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.
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CONDICIONAMENTO 
TOTAL

• Aulas serão ministradas em espaços determinados pela possibilidade 
de flexibilização e ocupação das autoridades sanitárias: podendo ser 
Outdoor (quadras externas) ou Indoor (Poliesportivo – Sala de  
Espelho – e na sala de Artes Marciais).

• Aulas de circuito serão substituídas mantendo suas especificidades.

• Materiais específicos serão higienizados pelos alunos antes  
e depois das aulas (como de costume).

•Todas as orientações de exercícios durante as sessões serão  
realizadas com condução verbal ou demonstração visual sem nenhum 
tipo de contato físico com os alunos. 

• Evitar aglomerações e tumulto na entrada e saída das aulas.

• Horários para agendamento serão disponibilizados após a  
determinação do horário de atendimento permitido ao Clube.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.
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ESGRIMA

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

• Todas as correções pertinentes durante as sessões serão realizadas
com condução verbal ou demonstração visual sem nenhum tipo de
contato físico com os atletas.

• É proibida a permanência de acompanhantes ou espectadores  
no estande.

• Só é permitida a entrada dos atletas que estiverem ativos na sessão.

• Após a sessão, os participantes devem deixar o recinto imediatamente.

• Não será permitido o compartilhamento de kits de treinamento.

• Todos os implementos utilizados no estande serão higienizados  
e disponibilizados para as demais turmas.
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FUTSAL/FUTEBOL SOCIETY

• Serão mantidos o controle e a garantia de acesso de todos os  
alunos matriculados nas turmas.

• No início das aulas, serão entregues comunicados com orientações 
que deverão ser seguidas antes, durante e depois das atividades.  
Esse comunicado será divulgado via e-mail, WhatsApp e mídias 
sociais 5 (cinco) dias antes do início das atividades, e as orientações 
serão reforçadas aos alunos previamente ao início das atividades.

• Será utilizado o material exclusivo do Clube, e os profissionais 
garantirão a boa higienização antes, durante e após as atividades.

• Os alunos serão orientados a trazer recipientes individuais para 
hidratação e adentrar no Clube devidamente uniformizados.  
A higienização do recipiente do aluno será feita antes do início  
da aula.

• As atividades propostas serão mantidas com a duração de 1 hora, 
respeitando as medidas sanitárias preestabelecidas.

• Os treinamentos serão reduzidos para uma vez por semana com 
duração de 1 hora e meia.

• A divisão dos alunos será feita em espaços previamente demarcados, 
respeitando o distanciamento.
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• As atividades serão ministradas com a metodologia tecnicista  
e analítica.

• Será vinculado um comunicado nas mídias digitais, e-mail e grupos 
de WhatsApp com orientações aos responsáveis e alunos sobre a 
circulação de pessoas nas instalações esportivas onde ocorrerão  
as atividades. Esse mesmo comunicado será entregue aos alunos  
no retorno às atividades.

• Após o término da atividade, o profissional ficará responsável pelo 
controle de higienização e evacuação individual de cada aluno.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

MAPEAMENTO FÍSICO EXEMPLIFICADO NA QUADRA,  
ATLETAS DIVIDIDOS EM QUADRANTES PARA TREINO/AULAS  

INDIVIDUALIZADOS

FUTSAL / FUTEBOL SOCIETY

 Serão mantidos o controle e garantia de acesso de todos os alunos matriculados nas turmas.;
 No início das aulas serão entregues comunicados com orientações que deverão ser seguidas
antes, durante e depois das atividades. Esse comunicado será divulgado via e-mail, whatsApp e
mídias sociais 5 (cinco) dias antes do inicio das atividades, e as orientações serão reforçadas aos
alunos previamente ao inicio das atividades;
 Será utilizado o material exclusivo do clube, onde os profissionais garantirão a boa
higienização antes, durante e após as atividades;
 Os alunos serão orientados a trazer recipientes individuais para hidratação e adentrar ao
clube devidamente uniformizados. A higienização do recipiente do aluno sera feita antes do
inicio da aula;
 As atividades propostas serão mantidas com a duração de 1 hora, respeitando as medidas
sanitárias pré estabelecidas;
 Os treinamentos serão reduzidos para uma vez por semana com duração de 1 hora e meia;
 A divisão dos alunos será feita em espaços previamente demarcados, respeitando o
distanciamento ;
 As atividades serão ministradas com a metodologia tecnicista e analítica; As atividades serão ministradas com a metodologia tecnicista e analítica;
 Será vinculado um comunicado nas mídias digitais, e-mail e grupos de WhatsApp com
orientações aos responsáveis e alunos sobre a circulação de pessoas nas instalações esportivas
aonde ocorrerão as atividades. Este mesmo comunicado será entregue aos alunos no retorno as
atividades.
 Após o término da atividade, o profissional ficará responsável pelo controle de higienização e
evacuação individual de cada aluno.

MAPEAMENTO FÍSICO EXEMPLIFICADO NA QUADRA, ATLETAS DIVIDIDOS EM 
QUADRANTES PARA TREINO/AULAS INDIVIDUALIZADOS

PS: Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer alterações de acordo com a 
flexibilização orientada pelas Autoridades Sanitárias.

FUTSAL / FUTEBOL SOCIETY

 Serão mantidos o controle e garantia de acesso de todos os alunos matriculados nas turmas.;
 No início das aulas serão entregues comunicados com orientações que deverão ser seguidas
antes, durante e depois das atividades. Esse comunicado será divulgado via e-mail, whatsApp e
mídias sociais 5 (cinco) dias antes do inicio das atividades, e as orientações serão reforçadas aos
alunos previamente ao inicio das atividades;
 Será utilizado o material exclusivo do clube, onde os profissionais garantirão a boa
higienização antes, durante e após as atividades;
 Os alunos serão orientados a trazer recipientes individuais para hidratação e adentrar ao
clube devidamente uniformizados. A higienização do recipiente do aluno sera feita antes do
inicio da aula;
 As atividades propostas serão mantidas com a duração de 1 hora, respeitando as medidas
sanitárias pré estabelecidas;
 Os treinamentos serão reduzidos para uma vez por semana com duração de 1 hora e meia;
 A divisão dos alunos será feita em espaços previamente demarcados, respeitando o
distanciamento ;
 As atividades serão ministradas com a metodologia tecnicista e analítica; As atividades serão ministradas com a metodologia tecnicista e analítica;
 Será vinculado um comunicado nas mídias digitais, e-mail e grupos de WhatsApp com
orientações aos responsáveis e alunos sobre a circulação de pessoas nas instalações esportivas
aonde ocorrerão as atividades. Este mesmo comunicado será entregue aos alunos no retorno as
atividades.
 Após o término da atividade, o profissional ficará responsável pelo controle de higienização e
evacuação individual de cada aluno.

MAPEAMENTO FÍSICO EXEMPLIFICADO NA QUADRA, ATLETAS DIVIDIDOS EM 
QUADRANTES PARA TREINO/AULAS INDIVIDUALIZADOS

PS: Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer alterações de acordo com a 
flexibilização orientada pelas Autoridades Sanitárias.
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FUTMESA

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

• Serão separados kits individuais já esterilizados no espaço de  
treinamento para realização das atividades propostas para a sessão.  
No intervalo de pausa, o atleta se responsabilizará por higienizar  
o seu kit.

• Todas as correções pertinentes durante as sessões serão realizadas 
com condução verbal ou demonstração visual sem nenhum tipo de 
contato físico com os atletas.

• Será proibida a circulação de pessoas nas áreas específicas  
e delimitadas para os treinamentos imediatamente antes e durante  
as sessões.

• Durante os treinos, será limitado o número máximo de 10 atletas.

• Pela característica coletiva da modalidade, sugere-se que não sejam 
realizadas interlocuções entre os participantes, não haja contato 
físico desnecessário e evite-se ao máximo o contato com materiais 
coletivos na mesa.

• As mãos dos particpantes devem ser higienizadas antes, durante  
e depois das partidas.

• Aguardar seu horário para o jogo em ambiente externo e sem  
aglomerações.
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PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

FUTVÔLEI

• A higienização das quadras será constante, principalmente em  
portões e materiais esportivos fixos.

• Evite tocar portões, alambrados, redes etc.

• Higienize a bola sempre que possível durante as partidas.

• Evitar tocar as mãos no rosto e em qualquer outro participante 
durante as aulas.

• Mantenha a distância segura de 2 m de todos os participantes.

• Mantenha seus equipamentos limpos com álcool em spray 
disponibilizado nas quadras.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

 • É permitido estímulo tátil de crianças pequenas por  
     questões de segurança para correção e segurança  
      na execução dos exercícios.  
     As mãos devem ser higienizadas logo após o contato físico.

   • As aulas ocorrerão no ginásio de Ginástica Artística com  
   demarcação no solo para delimitar os espaços físicos de     
               prática individual.

• A turma, mesmo que fracionada, estará no Clube no mesmo  
dia e horário, porém, cada turma ainda treina separadamente.

• Garantir que as crianças continuem sendo crianças com as  
peculiaridades inerentes à idade, energia, curiosidades  
e impulsividades, como por exemplo, dispondo de um espaço  
adequadamente pensado, levando em conta a segurança física 
e sanitária.

• Cada turma contará com circuitos individualizados, 
respeitando a faixa etária dos alunos.

• Para as turmas de 3 anos, são necessários 1 professor  
e 3 auxiliares para monitoramento higiênico e controle de acidentes.

• Para as turmas de 4 e 5 anos,  são necessários 1 professor  
e 1 auxiliar para monitoramento higiênico e controle de acidentes.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.
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PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

GINÁSTICA AERÓBICA

• Aulas serão ministradas em espaços determinados pela possibilidade 
de flexibilização e ocupação das autoridades sanitárias: podendo ser 
Outdoor (quadras externas) ou Indoor (Poliesportivo – Sala de  
Espelho).

• Materiais específicos serão higienizados pelos alunos antes 
e depois das aulas (como de costume). 

• É autorizado o uso de acessórios próprios nas aulas de ginástica 
aeróbica.

• Aulas de circuito serão substituídas mantendo suas especificidades.

• Evitar aglomerações e tumulto na entrada e saída das aulas.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.
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PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

PETECA

• A higienização das quadras será constante, principalmente em 
portões e materiais esportivos fixos.

• Evite tocar portões, alambrados, redes etc.

• Mantenha seus equipamentos limpos com álcool em spray, 
disponibilizado nas quadras.

• No intervalo, os jogadores higienizarão suas mãos e a peteca.

• Evite interlocuções entre os participantes e contato físico  
desnecessário.

• As maõs dos particpantes devem ser higienizadas antes, durante  
e depois das partidas.

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.
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PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

TÊNIS

• Os sócios e seus dependentes interessados na recreação deverão 
se inscrever no Departamento de Tênis.

• A inscrição se efetiva após o pagamento da Taxa de Manutenção.

• Na inscrição, é emitida uma carteira de identificação específica, 
que deverá ser apresentada no ato de utilização das quadras.

• A entrada nas quadras se dará com base na ordem de agendamento.

• O tempo de permanência total será de 60 minutos, incluindo 
Entrada, Utilização e Saída.

• A higienização das quadras será constante, principalmente em 
bancos e cadeiras.

• Mantenha seus equipamentos limpos com álcool em spray 
disponibilizado nas quadras.

• Evite tocar portões, bancos, redes etc..

• Durante as aulas, é proibido qualquer contato entre os participantes.

• Mantenha a distância segura de 2 m de todos os participantes.
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Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

• Troca do lado da quadra será em sentido horário, sem aproximação 
dos tenistas.

• A recreação acontecerá no individual e duplas, respeitando-se  
a todo momento as normas de distanciamento social.

• Cada jogador sacará com o seu tubo.

• Uso “individual” das bolas (levar suas bolas já marcadas).

• Deverá ser realizada a higienização das mãos após cada game.

• Não toque nas bolas marcadas pelo seu oponente com as mãos; 
use o pé e a raquete para passar a bola para o adversário.

• Respeite o horário de encerramento das partidas para que seja 
contemplado o maior número de associados nas quadras.

• No Departameto de Tênis, todas as portas  
e janelas permanecerão abertas.

QUADRAS LIBERADAS PARA  
AGENDAMENTO:
• SAIBRO 1, 2 e 3
• LISONDA 4 e 5



35

PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

TIRO COM ARCO

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

• Será permitido somente aos atiradores a permanência no estande. 

• Pais ou acompanhantes deverão aguardar em áreas abertas do 
Clube, e serão orientados a evitar aglomerações.

• Higienização obrigatória dos calçados antes de entrar no estande 
de tiro com arco.

• Os materiais de uso comum serão higienizados antes e durante  
as sessões.

• Os equipamentos particulares deverão ser higienizados pelos  
atletas ao início e final das sessões de treino.

• Anteriormente à crise, não era necessária a formação de grade de 
horário; para a atual situação, serão criadas turmas com no máximo  
5 alunos/atletas.

• Para se obedecer ao distanciamento físico, haverá revezamento  
na linha de tiro restringindo o número de atletas por bateria de tiros.
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PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

TIRO ESPORTIVO

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

• Somente será permitido número restrito de Atiradores no estande.

• Acompanhantes deverão aguardar em áreas abertas do Clube,  
e serão orientados a evitar aglomerações.

• Higienização obrigatória dos calçados antes de entrar no estande  
de tiro com arco.

• Os materiais de uso comum serão higienizados antes e durante  
as sessões.

• Os equipamentos particulares deverão ser higienizados pelos  
atletas ao início e final das sessões de treino.

• Para se obedecer ao distanciamento físico, haverá revezamento  
na linha de tiro restringindo ao máximo o números de atiradores  
nas baias de tiros.
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PLANO DE REABERTURA - DIRETORIA DE ESPORTES

VOLEIBOL

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

• Serão executados fracionamentos das equipes  
de treinamento e redução da carga horária semanal.

• Fracionamento de toda a quadra em quadrantes  
variados, com espaço mínimo de 9 m², que delimitarão  
as zonas de treinamento individuais dos atletas.

• Esse fracionamento será realizado com fitas de carga fixadas nas
laterais das quadras. O uso desse dispositivo resguarda o piso oficial 
dos materiais colantes das fitas, além de propiciar diferentes  
formatações da setorização para treinamento.

• Não haverá compartilhamento de nenhum suprimento coletivo,
sendo os kits predispostos individuais.

• Abaixo segue uma simulação dessas demarcações nas quadras  
de treinamento da modalidade.

VOLEIBOL

 Serão executados fracionamentos das equipes de treinamento e
redução da carga horária semanal;
 Fracionamento de toda a quadra em quadrantes variados, com
espaço mínimo de 9m² que delimitarão as zonas de treinamento
individuais dos atletas;
 Esse fracionamento será realizado com fitas de carga fixadas nas
laterais das quadras. O uso desse dispositivo resguarda o piso oficial dos
materiais colantes das fitas, além de propiciar diferentes formatações da
setorização para treinamento;
 Não haverá compartilhamento de nenhum suprimento coletivo,
sendo os kits pré dispostos individuais;
 Abaixo segue uma simulação dessas demarcações nas quadras de Abaixo segue uma simulação dessas demarcações nas quadras de
treinamento da modalidade:

PS: Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer alterações de acordo com a 
flexibilização orientada pelas Autoridades Sanitárias.
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XADREZ

Todas as diretrizes específicas aqui descritas podem sofrer  
alterações de acordo com a flexibilização orientada  

pelas autoridades sanitárias.

• Os treinamentos serão realizados de forma exclusivamente  
INDIVIDUAL.

• As aulas conjuntas que reuniam dois ou mais enxadristas estão
temporariamente suspensas.

• Na prática do Xadrez, não há contato físico entre os praticantes. 
Ainda assim, será solicitada a utilização de luvas para que o contato 
dos participantes com as peças seja feito de forma segura.

• As mãos devem ser higienizadas antes e após as partidas.

• Será utilizado um jogo de peça para aula individual.

• Será utilizado jogo de peças para cada dois frequentadores  
em oposição.




