PLANO DE TRABALHO PANDEMIA
1- DADOS GERAIS

Modalidade: HANDEBOL
Técnicos Responsáveis: Mauro José Ansolin – Rodrigo Mario Lazzaretti
Dias e horários que as atividades serão executadas:
14/06/2021- 08h – 12h - 14h – 20h – manutenção do material esportivo (Higienização)
15/06/2021 - 13h30 - 19h30 – Auxilio na manutenção das estruturas físicas. (Pintura)
16/06/2021- 08h – 12h - 14h – 20h Auxilio na manutenção das estruturas físicas. (Pintura)
17/06/2021- 13h30 - 19h30 – Auxilio na manutenção das estruturas físicas. (Pintura)
18/06/2021- 14h – 20h – Planejamento para segundo semestre (Treinamento)
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2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Estamos passando por uma situação incontrolável. As mínimas regras de prevenção não são
seguidas por muitos indivíduos. A organização de festas clandestinas e demais eventos são
fatores que vem fazendo alastrar o vírus. Por isso a necessidade de suspender as atividades
presencias. Não existe o mínimo de respeito, o individual vem prevalecendo sobre o coletivo,
afetando diretamente a nossa comunidade. Cabe a nós profissionais tomarmos essa medida
para tentar conter a disseminação do vírus.

3- DESCRIÇÃO DAS METAS

● A principal meta, é sobreviver. Não infectar os 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 pandemia, o Covid
19.
● Com a diminuição dos fatores de riscos, retorno ao trabalho com alunos, de forma segura e
com a certeza de não contaminar ninguém e nem ser contaminado.
● Contato via online é necessário com nossos alunos, para não ocorrer dispersão dos mesmos,
e após a diminuição de riscos, retorno das aulas.

4- OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
●

Auxiliar na manutenção das estruturas e equipamentos da Smel e afins.

●
Auxiliar da maneira que for necessária para a não contaminação ou
transmissão do vírus do Covid 19.
5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA
●

Realizar trabalhos de manutenção dos espaços físicos da secretaria e afins.

●
Consertar, arrumar, cuidar do ambiente onde o profissional trabalha, deixando
em boas condições para o retorno dos nossos alunos;
●
Permanecer em seus locais de trabalho, organizando o material teórico,
necessário na pratica das modalidades apresentadas aos nossos alunos;
●
Planejar o segundo semestre em relações atividades. Preparar todo material
necessário para organização das nossas práticas futuramente.
6- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
●
A seguinte proposta tem como sugestão a toda a Secretaria de Esportes e
Lazer de Toledo, a todos os profissionais, dentro das suas modalidades.

7- METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA
●
Uma metodologia teoria, com vivencia em anos de experiencia, auxiliando
nossos profissionais no momento em que vivemos.
●

Uma proposta Humanista, pensando mais no ser humano do que nas

instituições.
8- PÚBLICO BENEFICIÁRIO
●

Comunidade.

9- META DE ATENDIMENTO
● Deixar em condições de uso as instalações esportivas do município.
● Manutenção dos equipamentos a serem utilizados futuramente quando do
retorno.

Local e data: Toledo 10 de junho de 2021
Mauro José Ansolin

Rodrigo Mario Lazzaretti

Técnicos de handebol do Município de Toledo.

