PLANO DE TRABALHO PANDEMIA
1- DADOS GERAIS

Modalidade: FUTSAL
Técnicos Responsáveis: APARECIDO PINHEIRO LIMA
Dias e horários que as atividades serão executadas:
08/06/2021- 08h00-12h00 - 13h30-19h30 - Conversa com os usuários e responsáveis
sobre os motivos da suspensão das atividades da SMEL.
09/06/2021- 13h30 - 19h30 – Organização, higienização e conferência do materiais.
10/06/2021 – 08h00-12h00 - 13h30-19h30 – Organização e atualização das listas de
alunos e de frequência.
11/06/2021 -13h30 - 19h30 - Pesquisar na Internet material teórico. Buscando novos
conteúdos para as atividades e treinos.
14/06/2021 - 13h30 - 19h30 – Adequação dos Locais de Trabalho, para a orientação e
prevenção do enfrentamento da Covid.
15/06/2021 - 08h00 - 12h00 - 13h30 - 19h30 -Pesquisar na Internet material teórico.
-Planejamento das atividades das escolinhas de Futsal.
16/06/2021 - 13h30 - 19h30 – Planejamneto dos Trabalhos Técnicos e Táticos da
Equipe de Rendimento ( Sub 17).
17/06/2021- 08h00-12h00 - 13h30-19h30 - Planejamento para um possível retorno
das atividades, através de contato com os alunos e divulgação nas mídias.
2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Devido ao quadro atual de aumento de números de casos ativos em nosso
município, e ao descaso de muitas pessoas em relação a pandemia da Covid e ainda
a não conscientização da gravidade que vivemos. As medidas tomadas pelo poder
público se fazem necessárias tentar conter a pandemia.

3- DESCRIÇÃO DAS METAS

●
A diminuição dos casos, evitando possíveis de infectar os profissionais da SMEL
e alunos e seus familiares.
●
O afastamento do contato com crianças, adolescentes e adultos são
necessários no momento, devido a situação que o município se encontra, com
relação a o Covid 19.
●

Contato com nossos alunos, para não ocorrer dispersão dos mesmos, e após a

diminuição de riscos, retorno das aulas.

4- OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
Através da paralisação das atividades auxiliar na diminuição dos números de casos da
Covid 19, tentando minimizar a contaminação e/ou a transmissão do vírus.

5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA
●
A permanência dos profissionais em seus locais de trabalho, organizando o
material teórico e cumprindo sua carga horária de trabalho.
●
Consertar, arrumar, cuidar do ambiente onde o profissional trabalha, deixando
em boas condições para o retorno dos nossos alunos;
●
Evitar o aumento de casos da Covid, através da paralisação momentânea das
atividades.
6- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
A Secretaria de Esportes e Lazer de Toledo, visa a segurança de todos os
profissionais, bem como a da comunidade que participa das atividades da SMEL.
7- METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA
●
Uma metodologia teoria, com vivência em anos de experiência, auxiliando
nossos profissionais no momento em que vivemos.
●
Uma proposta Humanista, pensando mais no ser humano do que nas
instituições.

8- PÚBLICO BENEFICIÁRIO
●

Profissionais da Secretaria de Esportes e Lazer de Toledo.

9- META DE ATENDIMENTO
● A presente proposta vem ao encontro da necessidade de replanejar nossa prática.
● Prevenir e adaptar os nossos atendimentos, conforme a situação atual.
● Garantir a participação da comunidade com segurança, nas atividades da SMEL.

Toledo, 14 de Junho de 2021

