
NORMAS DE FUNCIONAMENTO E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
1) PISCINAS – As piscinas serão utilizadas em horário agendado, quando das aulas de natação, observados o 
espaçamento determinados nas regras já previstas, com dois alunos por raia, largando um de cada ponta da piscina, nos 
termos já adotados para treinamentos em clubes da capital.

As aulas de hidroginástica serão ministradas em horários agendados, respeitando sempre as regras de distanciamento, 
bem como o número máximo de pessoas permitidas, com o distanciamento de 2 metros quadrados.

Para recreação, será observado o espaçamento determinado, bem como o número máximo de pessoas permitidas por 
metro quadrado.

1.1) Da utilização dos espaços no entorno das piscinas - As espreguiçadeiras ao redor da piscina serão dispostas com, no 
mínimo, de 5 metros de distancia entre uma e outra, e as mesas serão utilizadas por, no máximo, duas pessoas e dispostas 
a uma distancia mínima de 2 metros entre uma e outra, conforme croqui anexo.

2) TÊNIS - As quadras de tênis serão utilizadas em horários agendados quando das aulas. A utilização pelos sócios deverá 
observar um número máximo de 4 atletas por quadra, para jogos de duplas, e 2 atletas por quadra, para jogos de simples, 
respeitando sempre as regras de distanciamento e aglomeração.

3) PETECA - As quadras de peteca serão utilizadas pelos sócios, que deverão observar um número máximo de 4 atletas 
por quadra, para jogos de duplas, e 2 atletas por quadra, para jogos de simples, respeitando sempre as regras de 
distanciamento e aglomeração.

4) QUADRA DE AREIA - A quadra de areia será utilizada pelos sócios, que deverão observar um número máximo de 4 
atletas na quadra, para jogos de duplas, e 2 atletas na quadra, para jogos de simples, respeitando sempre as regras de 
distanciamento e aglomeração.

5) CAMPOS DE FUTEBOL – Os campos de futebol serão utilizados em horários agendados quando das aulas. Na utilização 
pelos sócios, deverão ser observadas as regras de agendamento e um número máximo de atletas, que atenda e respeite 
as regras de distanciamento.

6) PREPARAÇÃO FÍSICA – A preparação física será realizada nos campos de futebol ou no ginásio, em horário agendado, 
e terá um número máximo de atletas, que atenda e respeite as regras de distanciamento.

7) VÔLEI – As aulas de vôlei terão horários agendados e serão ministradas no ginásio, em horário agendado, e terão um 
número máximo de atletas, que atenda e respeite as regras de distanciamento.

8) SINUCA – Os jogos de sinuca ocorrerão em salão próprio, com dois jogadores por mesa, observado as regras de 
distanciamento.

9) PISTA DE CAMINHADA – A utilização da pista de caminhada pelos sócios cumprirá as regras de distanciamento.

10) RESTAURANTES E LANCHONETE – Funcionarão dentro das regras estabelecidas
pelo decreto da Prefeitura Municipal de Betim.

11) PARQUE INFANTIL – Será permitida a presença de crianças e adultos 
cuidadores, parentes ou não, dentro das regras de distanciamento.
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