PLANO DE TRABALHO PANDEMIA
1- DADOS GERAIS

Modalidade: Futsal
Técnico Responsável: Vandeir Luiz da Cunha
Dias e horários que as atividades serão executadas:
Terça, Quinta e Sexta-feira das 10:00 – 11:30
Segunda e Sexta-feira das 16:30 – 17:30
Segunda, Quarta-feira das 14:00 - 15:30
Terça e Quinta-feira das 15:00 – 16:00
Sexta-feira das 15:30 – 16:30
2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Atualmente a pandemia da Covid-19 no município vem se destacando em termos da gravidade, a
situação esta cada vez mais grave, não tem mais leitos de UTI no município e tem uma fila
enorme a espera de vaga de leitos de UTI e intubação...levando a gestão do município a adotar
algumas medidas um tanto extremas buscando reverter esta situação.
3- DESCRIÇÃO DAS METAS
• Verificar as estruturas do ginásio onde acontecem os treinamentos e listar eventuais
manutenções a se realizar;
• Organizar e realizar eventuais limpezas e higienização nos materiais utilizados nos
treinamentos;
• Atualizar a lista de freqüência dos alunos/atletas;
• Revisar o planejamento das atividades propostas no segundo semestre do ano;
• Elaborar e divulgar as atividades realizadas no Ginásio Luciano Lauro Logem – Jd. Europa.

4- OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
Destacar e divulgar as atividades desenvolvidas no Ginásio Jd. Europa em época de
paralisação devido à pandemia.
5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA
Tornar o trabalho desenvolvido o mais excelente possível e ao final deste momento
crítico do qual estamos presenciando. Aproveitado esse período de paralisação para
suprir eventuais necessidades.
6- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
Este conteúdo pretende alcançar o conhecimento de toda a comunidade interessada,
que residem no município de Toledo.

7- METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA
A Abordagem será realizada no cotidiano do público envolvido nos treinamentos,
através de estudos e análises de suas necessidades.
8- PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Alunos/Atletas de até 17 anos de idade.
9- META DE ATENDIMENTO
Oferecer um atendimento organizado e com excelência aos alunos/atletas.

Local e data: Toledo, 11 de Junho de 2021.

