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MODALIDADES 

ANEXO I 

RETOMAR A ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

No quadro do Plano de Contingência e tendo em vista a retoma das atividades em que temos como prioritária a 
preocupação com a segurança e a saúde, foi elaborado um conjunto de medidas de prevenção nomeadamente para 
o enquadramento específico da atividade física e desportiva, a par de outras medidas no âmbito do normal 
funcionamento do clube: 
 

A- Gestão dos espaços em segurança 

No quadro das atividades desportivas e formativas desenvolvidas em contexto de treinos/aulas ou jogos em 
espaços diferenciados, é importante promover-se um acesso em segurança e uma gestão racional dos 
mesmos, do seguinte modo: 
 

1. Os utentes devem aguardar no exterior o acesso às instalações;  
2. Os pais/familiares que, excecionalmente e devidamente justificado, tiverem de entrar nas instalações para 

deixar os atletas/alunos, devem sair de imediato e voltar apenas no final do treino/aula; Só no caso de 
alunos entre 3-6anos inclusive, os pais terão permissão de entrar e sair para levar e recolher a criança;  

3. A entrada e saída das instalações/sede será feita por duas portas distintas, para tal será criado um circuito 
de entrada pela direita e saída pela esquerda mediante sinalética indicativa no chão ou outra; 

4. O acesso geral ao interior das instalações apenas será permitido a quem praticar uma atividade ou 
para tratar de assuntos nos serviços administrativos; 

5. À entrada da sede haverá um tapete desinfetante próprio para a desinfeção das solas; 
6. À entrada será assegurado um controlo de modo a impedir a concentração de utentes no interior; 
7. À entrada da sede ou do respetivo ginásio será efetuado o controlo da temperatura e o resultado da 

medição constituirá critério de admissão aos treinos e possíveis representações; quem apresentar uma 
temperatura superior a 37,5 graus será aconselhado a regressar a casa. A medição não poderá ser 
registada sob nenhuma forma; 

8. Se a situação o exigir, o utente será encaminhado para a sala de isolamento e contactado o SNS24; 
9. Os técnicos/professores devem assegurar que os atletas/alunos menores de idade são recebidos e  

entregues aos pais/familiares à entrada da sede. Os técnicos deverão organizar-se e comunicar entre si 
para evitar cruzamentos dos grupos; 

10. A recepção dos atletas menores de idade pelos professores respeitará uma tolerância de 5m; 
11. No interior das instalações é obrigatório o uso de máscara para os utentes a partir dos 10 anos. Os atletas 

devem, ao chegar ao ginásio da sua aula colocar a máscara em bolsa individual própria identificada; 
12. O atendimento na secretaria será regulado pelo sistema de senhas e pela sinalética para distância de 

segurança, estando previsto um número de 2 a 4pessoas no máximo nessa zona e sendo que os 
pagamentos devem ser preferencialmente por multibanco. A prioridade deve incidir maioritariamente nos 
pagamentos por transferência bancária (NIB ou Referência multibanco); 

13. Não é permitido permanecer na sala de espera a não ser para atendimento; 
14. Nos casos específicos da sala multiusos, adjacente à secretaria, e do ginásio 3 (antiga sala das cartas) por 

se tratarem de espaços com duas portas acessíveis, o circuito de entrada e saída será distinto; 
15. Estão proibidos os ajuntamentos à entrada dos ginásios e salas de aula/treino; 
16. Nos espaços de aula/treino será aplicada a lotação, recomendada pelas autoridades oficiais; 
17. Os atletas/alunos deverão vir obrigatoriamente já equipados de casa, de modo a não perder tempo à 

entrada ou saída das aulas/treinos; 
18. O uso de máscara durante as aulas/treinos não é obrigatório; 
19. Durante o treino/aula, os atletas/alunos e os técnicos/professores não devem cumprimentar-se com beijos, 

abraços ou apertos de mão; 
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20. Os atletas devem utilizar garrafa própria para beber água e trazer colchão individual próprio para as 

modalidades que o consideram exigir (ex. pilates, yoga, ballet e rítmica); 
21. Evitar o contacto físico em ambiente de treino/aula; 
22. Os balneários podem ser utilizados, apenas em caso de necessidade excecional, como vestiários e nunca 

para banhos; o acesso será limitado a um máximo de 2 pessoas de cada vez. 
23. A lista de presenças por modalidade será de registo diário obrigatório e estará afixada nos respetivos 

ginásios.  
24. Todo e qualquer utente que pretenda realizar aula experimental, deve avisar secretaria que por sua vez 

comunicará com professor indicando nome e idade e este avisará do dia e hora (havendo assim um registo 
dessa presença “externa” e evitando sobrelotação imprevista das salas). 

 

B- Etiqueta respiratória e higienização  
O reforço da higienização e limpeza são fundamentais para salvaguardar a saúde de todos, através das seguintes 
medidas: 
 

1. Devem ser cumpridas escrupulosamente as boas normas de etiqueta respiratória. Lavar e desinfetar as 
mãos com frequência. Espirrar para o cotovelo ou para um lenço de papel descartável, indo depois colocar 
o lenço usado no caixote do lixo e lavar as mãos;  

2. Colocação de dispensadores de gel de mãos em diversos pontos das instalações, nomeadamente na 
entrada, sala de espera, junto dos ginásios/salas e no interior dos mesmos (para permitir desinfeção 
monitorizada pelo técnico durante o tempo de aula);  

3. Os equipamentos/materiais a usar nas aulas/treinos devem ser desinfetados no início e no fim de cada 
utilização; 

4. Alargamento dos intervalos entre as aulas/treinos para permitir um melhor arejamento dos espaços; 

5. No final das aulas/treinos proceder-se-á à limpeza do espaço e de eventuais materiais que exijam partilha. 
 

C- Condições para utilização dos pavilhões municipais: 

(Locais: 1. Ginásio Stuart Carvalhais; 2, 3 e 4. Pavilhão Egas Moniz) 

 
1. BALLET III –  TURMA composta por 20 alunas (adolescentes e adultos entre os 14 e os 26 anos de idade);  

a) Aulas das 19h45 até 20h35- 2ª e 4ª. 19h até 20h- 6ª feiras; 

b) Professora Sandra Santos, será a responsável pela monitorização e aplicação dos procedimentos previstos no 
plano de contingência em articulação com alunos e com a coordenação; 

c) A entrada e saída das instalações, será feita por duas portas distintas. A entrada será feita pela porta principal 
do pavilhão desportivo (acesso feito pelo portão lateral da escola) e a saída será faseada e feita pela porta do 
ginásio que dá diretamente acesso ao exterior. 

d) Desinfeção das mãos à entrada do ginásio e durante a aula sempre que se justifique; 

e) Medição da temperatura à entrada do ginásio, sendo que quem apresentar uma temperatura superior a 37,5 

graus não poderá permanecer nas instalações; 

f) À entrada do ginásio, as alunas devem colocar os sapatos dentro de saco plástico, e calçar as sapatilhas já no 

espaço de prática de aula; 

g) A desinfeção das barras de ballet antes e após treino será feita pela professora e alunas e a limpeza e 

desinfeção do ginásio (chão, superfícies de contacto etc.) pós aulas ou entre aulas (com intervalo/arejamento 

15m no mínimo), será realizada pela funcionária do pavilhão afeta ao RSC. Os produtos serão fornecidos pelo 

clube e ficarão na escola em local a definir com a funcionária;  

h) Aquisição de colchão individual para prática no chão e uso de garrafa de água própria; 

i) Uso de máscara obrigatório no percurso dentro das instalações, excepto durante a prática de aula. 

j) Não haverá utilização dos balneários nem como vestiário; 
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k) Uso dos w.c. será evitado. Caso seja usado a funcionária deverá ser avisada para procedimento de higienização 

e registo; 

l) Proibição de entrada nas instalações dos encarregados de educação; 

m) Nos espaços de aula/treino será aplicada a lotação, recomendada pelas autoridades oficiais e o devido 

distanciamento (3m); 

n) Será obrigatório o preenchimento de folha de presenças diária com nomes, mail e contacto telefónico das 

alunas; 

o) O limite de inscrições na classe estará sujeito ao cumprimento da lotação do ginásio vs distanciamento exigido 
entre atletas; 

 

2. ACROBÁTICA – Classe MiniAcro composta por 20 alunas, 3ªs e 5ªfs 18h45-19h30 e sábados 9h30-10h30. 

                                 Classe AcroReal composta por 20 alunas, 3ªs e 5ªfs 19h-20h30 e sábados 10h30-12h30. 

                      Professores Responsáveis: Catarina Carvalho e Hugo Rodrigues. 

 

a) Apenas os atletas entrarão nas instalações da escola e até ao inicio da aula deverão usar máscara. Os familiares 
devem entregar e receber os atletas no portão da escola; 

b) A utilização dos balneários é desaconselhada e não serão permitidos banhos. Contudo, caso seja necessário 
utilizar enquanto vestiário não deve ser ultrapassada a lotação de 6 pessoas e deverão usar máscara; 

c) No acesso à escola será efetuado o controlo da temperatura e o resultado da medição constituirá critério de 
admissão aos treinos; 

d) Haverá diariamente registo de presenças dos ginastas, com mail e contactos sempre atualizados; 
e) As entradas e saídas do pavilhão serão realizadas por circuitos distintos, dado que o pavilhão possui duas 

portas exteriores, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Sendo necessário aceder aos balneários, os 
ginastas usarão excepcionalmente a porta interior do pavilhão e a funcionária será avisada; 

f) No decorrer da aula as portas do pavilhão com acesso ao exterior estarão abertas para maior circulação de ar 
e garantindo o arejamento do espaço entre classes (10 minutos no minimo); 

g) Os atletas devem desinfetar as mãos à entrada e à saída da escola, assim como regularmente durante o treino; 
h) Enquanto for possível e em função o clima, por forma a minimizar a ocupação do pavilhão em tempos de 

sobreposição horária, será utilizado o campo exterior da escola; 
i) Serão seguidas as orientações da DGS no que respeita ao distanciamento, garantindo distância de 3 metros; 
j) Sendo a acrobática uma modalidade de alto risco de contágio, referenciada pela DGS, os treinos terão um 

caracter individual até divulgação de indicações em contrário; 
k) Não haverá partilha de materiais durante as aulas. Todos os materiais de treino utilizados serão trazidos pelos 

atletas para uso próprio, inclusive garrafa de água;  
l) O calçado ficará em zona “suja” a definir com a funcionária; 
m) Excepcionalmente caso se usem materiais do grupo de educação física da escola, os mesmo serão desinfetados 

e a funcionária terá conhecimento do que foi usado e quando. Assim como será acordado que antes da 
utilização do espaço pelo clube, o pavilhão seja submetido a regras de higienização e desinfeção. 

n) Os rolos de praticável, a serem utilizados serão devidamente protegidos por plástico à dimensão dos mesmos. 
Numa 1ª fase e enquanto a modalidade tenha condição de alto risco, os ginastas devem trazer colchão 
individual (ou toalha de tamanho médio) para o treino; 

o) O uso de máscara, por parte dos atletas, não é obrigatório durante o treino. Por sua vez, os treinadores devem 
utilizar máscara durante o treino sempre que se verifique viável; 

p) A desinfeção do espaço envolvente e superfícies de maior contato serão higienizadas pela funcionária afeta 
ao RSC com a colaboração dos professores, no final de cada aula. Em tempos de sobreposição horária e sendo 
necessário o uso desse espaço deixado pela outra classe (áreas do pavilhão separadas por cortina), então esse 
espaço será desinfetado durante o decorrer da aula; 

q) O limite de inscrições nas classes estará sujeito ao cumprimento da lotação do pavilhão vs distanciamento 
exigido entre atletas (3m); 
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r) Os produtos para desinfeção das mãos e do espaço, seja para uso dos professores/atletas ou da funcionária 
que colaborará com o RSC, serão fornecidos pelo clube e devem ser identificados e guardados no pavilhão; 

 

3. GINÁSTICA RITMICA– Classe Pré- Ritmix composta por 10 alunas, 6ªfs 18h45-20h30 

                                             Classe Ritmix composta por 20 alunas, 2ªs, 4ªs e 6ªfs 19h30-21h30. 

                                  Professora Responsável: Rita Carvalho. 

 
a) O pavilhão da Escola Egas Moniz, seus respetivos materiais e equipamentos utilizados no decorrer da 

prática das aulas de educação física, serão submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da Orientação 
014/2020 e 030/2020 da DGS antes da utilização dos atletas do Real Sport Clube. 

b) Todas as ginastas deverão cumprir as regras de etiqueta respiratória, desinfeção das mãos à entrada, 
durante e final da aula e utilização correta de máscara; Será monitorizada a temperatura de cada ginasta 
antes da sua entrada no pavilhão; 

c) A utilização de máscara é obrigatória para as ginastas em situações de não realização de exercício físico; 
Será obrigatório o uso da mesma nas entradas e saídas do pavilhão. Durante a realização do treino não 
será usada; 

d) As entradas e saídas do pavilhão estão asseguradas por circuitos distintos, dado que o pavilhão possui 
duas portas exteriores. Caso seja preciso aceder aos balneários, os ginastas usarão excepcionalmente a 
porta interior do pavilhão e a funcionária será avisada; 

e) Está proibida a entrada de encarregados de educação no recinto escolar. As ginastas devem entrar na 
escola com máscara colocada e dirigir-se diretamente ao pavilhão; 

f) O calçado será retirado à entrada do pavilhão e colocado em saco de plástico ou não havendo troca será 
estipulada uma zona “suja” para esse efeito; 

g) Será assegurada uma boa ventilação do espaço, através da abertura das portas; 
h) A utilização de balneários não é aconselhada, e aquando de uso justificado dos mesmo será apenas para 

o efeito de equipar e desequipar, respeitando o uso obrigatório de máscara e um máximo de 6 atletas; 
i) Serão adotadas estratégias de metodologia de treino, que visem o respeito pelo distanciamento físico de, 

pelo menos 3 metros entre ginastas; 
j) As atletas deverão adquirir o seu próprio colchão de trabalho individual, que deve ser utilizado e 

transportado sempre para casa, assim como fazerem-me acompanhar de uma garrafa de água; 
k) As atletas utilizarão preferencialmente os seus próprios aparelhos. Na utilização de aparelhos com recurso 

a troca, é obrigatório o uso de luvas e a higienização dos mesmos; poderá também ser aplicada pelicula 
aderente para proteção, em materiais que o permitam. 

l) O praticável se utilizado, será revestido com proteção plástica, devidamente desinfetado antes e após a 
sua utilização; 

m) O registo e controlo de presenças das atletas será cumprido, bem como verificação de contactos 
atualizados;  

n) A desinfeção do espaço envolvente e superfícies de maior contato serão higienizadas pela funcionária 
afeta ao RSC com colaboração dos professores, após término de cada aula. Em tempos de sobreposição 
horária e sendo necessário o uso dessa zona deixada pela outra classe (áreas do pavilhão separadas por 
cortina), então essa zona será desinfetada no decorrer da aula; 

o) O limite de inscrições nas classes estará sujeito ao cumprimento da lotação do pavilhão vs distanciamento 
exigido entre atletas; 

 
4. TUMBLING –  Turma composta por 10 alunas, 2ªfs, 4ªfs 18h45-20h e sábados 12h-13h30. 

                   Professora Responsável: Cláudia Janelas. 

 

a) O percurso de entrada dos ginastas deve seguir o circuito direto do portão da escola ao pavilhão. Não será 
permitida a entrada na escola por parte dos encarregados de educação e outros familiares; À excepção de 
atletas entre os 6-8anos de idade que a professora se encarregará numa fase inicial de ir buscar ao portão, 
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todos os demais deverão entrar sozinhos e aguardar ordem da professora e funcionária para entrar no 
pavilhão;  

b) O uso de máscara é obrigatório desde o portão até ao inicio do treino. Durante a aula a máscara não é 
recomendada, estando o distanciamento de 3m garantido e será vigiado pela professora; 

c) A temperatura de cada ginasta será controlada à entrada do pavilhão; 
d) Prevê-se que o espaço esteja disponível e devidamente higienizado e desinfetado pela escola antes da 

utilização dos atletas do Real Sport Clube; 
e) As entradas e saídas do pavilhão serão realizadas por circuitos distintos, dado que o pavilhão possui duas 

portas exteriores, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Sendo necessário aceder aos balneários, os 
ginastas usarão excepcionalmente a porta interior do pavilhão e a funcionária será avisada; 

f) Na medida do possível os ginastas devem vir já equipados de casa para o treino. Ainda assim e sendo 
necessário, excepcionalmente poderão usar os balneários somente como vestiário e estando um máximo de 
6 atletas no espaço com máscara;  

g) Durante a aula as portas do pavilhão estarão abertas para arejamento do espaço e de forma a assegurar o 
exigido entre entradas e saídas de classes (10 minutos no minimo); 

h) Os ginastas deverão trazer garrafa de água própria e toalha para colocar no chão de forma a proteger-se em 
eventuais exercícios de solo; 

i) Os pertences de cada atleta ficarão em zona a definir dentro do pavilhão, assim como o calçado será colocado 
em “zona suja” a estabelecer conforme indicações da funcionária; 

j) O uso da pista de tumbling implicará que a mesma seja sempre desinfetada antes, durante e após o uso da 
mesma, pela professora e com a colaboração de ginastas mais velhos. O trabalho em pista por si só implica 
que cada ginasta faça a sua passagem/trabalho na pista individualmente, mas ainda assim o atleta deverá 
desinfetar sempre mãos e pés antes e depois; 

k) O limite de inscrições na classe estará sujeito ao cumprimento da lotação do pavilhão vs distanciamento 
exigido entre atletas; 

 

D-Disposições Transitórias 

Para além das normas específicas constantes deste anexo, devem ser consideradas, sempre que aplicáveis às 
circunstâncias e aos contextos, outras determinações emanadas pelas autoridades oficiais. 

Este mesmo princípio se aplica a outras atividades formativas e de lazer desenvolvidas nas instalações do clube. 
 

E- Conclusão 

O regresso às atividades implica que haja da parte de todos uma consciencialização de que cabe a cada um a 
quota parte de responsabilidade para que tudo funcione nas condições de segurança para se evitar o contágio 
pela Covid-19.  

Sendo certo que o clube funciona com instalações tão diferentes, é importante garantir uma reabertura das 
atividades com confiança. 

Procuraremos assim reforçar a comunicação sobre a importância das regras de etiqueta respiratória e seremos 
intransigentes quanto ao respeito e cumprimento das medidas de segurança. Não há margem para 
comportamentos de desrespeito e atos de negligência. 

Acima de tudo queremos continuar a cumprir a nossa missão em segurança. Contamos com todos para ficar tudo 
bem! 

 

 

 

 

 

Real Sport Clube,                                                                                                  6 de Setembro de 2020 


