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Reinventar a nossa forma de atendimento 
de maneira presencial no Parque da Cidade 
ou demais locais de treinos, medidas de 
segurança para não contaminação e 
proliferação da COVID-19.
Estabelecendo medidas para funcionários e 
alunos em prol do reinicio das atividades 
em segurança.

RESUMO DA
APRESENTAÇÃO



MEDIDAS &
CONTROLE

1 - RETOMADA
Retomaremos os encontros 
presencias atendendo grupos 
de 4 alunos por professor 
durante a semana apenas pela 
manhã e manteremos as aulas 
via Instagram e ZOOM

2 – AVALIAÇÃO
Realizar questionário prévio 
com todos os alunos a fim de 
identificar e ter a necessidade 
de comprovação via teste para 
COVID-19 a participação nas 
atividades presenciais da Ápice.
.

3 – OBRIGATORIEDADE  
Uso da máscara 100% do tempo 
presente no treino. Levar mais 
de uma máscara para por após o 
treinos e garantir que a máscara 
esteja seca quando estiver no 
convívio com os professores e 
outros alunos.

4 –EDUCATIVOS E MOBILIDADE
Implantaremos um 
distanciamento de 2 metros 
demarcados com mini cones 
para realização das atividades 
e atenderemos no máximo 12 
pessoas por vez

5 - ALONGAMENTO
O alongamento será 
ministrados pelos professores 
com distância mínima de 2 
metros entre todos os 
participantes.

6 – HIDRATAÇÃO
Não teremos o Gatorade 
nesse período inicial, pois o 
produto não tem sido enviado 
por conta da pandemia.
Manteremos os copos de água 
lacrados e higienizados com 
álcool 70%  aos sábados.

7 - DISTANCIAMENTO
Manter distância de 2 metros 
com os professores e demais 
alunos.
Sem abraços, apertos de mão 
e qualquer contato.

8 - LIMPEZA
Todos os materiais serão 
higienizados com álcool 70% 
antes e após cada treino aos 
sábados.



AVALIAÇÃO &
TRIAGEM

Realizaremos um questionário de anamnese/triagem a fim de recomendar a necessidade 
de avaliação médica e laboratorial sobre uma possível contaminação.

Perguntas a serem realizadas via questionário eletrônico, que será obrigatório para a 
participação no treino presencial.

Sabemos que a contaminação pode ocorrer entre o deslocamento e o local do treino, o 
questionário é uma forma de minimizar os efeitos da contaminação e alertar o aluno nesse 
retorno as atividades.

Ele terá um termo informando que o aluno é responsável pela sua segurança, dos 
professores e dos demais alunos e que a violação das regras impostas pelo Governo do 
Distrito Federal acarretará nas implicações impostas pelo estados e autoridades 
competentes.

CLIQUE AQUI E RESPONDA AO QUESTIONÁRIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2ecMaAxRHreVROz4wwhSu_Kg2Xo4Ato04h8QVrYkT7DBjw/viewform


CORRIDA
PRÓXIMAS 3 SEMANAS
• Vamos retornar com os treinos presenciais apenas pela manhã com atendimento de 4 alunos por professor que irá proceder da 

seguinte maneira:
• O treinos serão pré-agendados em nosso site na área do aluno, nos seguintes dias e horários:

TERÇA E QUINTA
• 6h30 às 7h30 – Professores Claudio, Rodrigo, Jordan e Liliane
• 7h30 às 8h30 – Professores Claudio, Rodrigo, Jordan e Liliane
• 8h30 às 9h30 – Professores Claudio, Rodrigo, Jordan e Liliane
• 18h às 19h – Professores Claudio, Rodrigo, Jordan e Gonçalo
• 19h às 20h – Professores Claudio, Rodrigo, Jordan e Gonçalo

• Lá você escolhe o horário e o professor que irá lhe atender.

• O treino será composto de aquecimento, acompanhamento do professor de bicicleta e alongamento (opcional).

• Não teremos nenhuma estrutura física para evitar qualquer tipo de contaminação, cada aluno deverá levar sua 
garrafinha de água.

• O objetivo é o acompanhamento do professor dentro da distância recomendada com toda segurança possível.

• Caso o treino do aluno seja maior que 1h ele deverá terminar sozinho para o professor poder atender o próximo 
horário.



CICLISMO
PRÓXIMAS 3 SEMANAS
• No ciclismo terá o mesmo formato, às quartas nos seguintes horários:

• 6h às 7h – Professores Rodrigo e Piki
• 7h às 8h – Professores Rodrigo e Piki

Para a troca de grupo o professor vai parar no ponto combinado para encontrar o grupo do outro horário, caso o atleta queira 
começar o treino às 6h e tenha duração de 2h de treino.
O uso de máscara será obrigatório e  a distância mínima de 2 metros deverá ser respeitada.



LIVES E ZOOM
CONTINUAM
• Continuaremos com as lives no Instagram e vídeo aulas no ZOOM nos seguintes dias e horários

LIVE INSTAGRAM
• Segunda e Quarta às 9h – Professores Rodrigo, Claudio, Piki e Gonçalo

VÍDEOS AULAS NO ZOOM
• Terça e quinta às 10h – Professor Bruno
• Segunda às 19h – Professor Claudio
• Quarta às 19h – Professor Piki



ESTRUTURA AOS 
SÁBADOS
• Teremos estrutura física apenas aos sábados, respeitando o distanciamento social de 2 metros entre os alunos e professores e 

disponibilizaremos:
• Água em copos lacrados que serão distribuídos pelo professor de luva, nenhum aluno poderá pegar o copo na caixa 

térmica.
• Álcool 70% para higienização dos copos
• Papel toalha 
• Cavalete para as bicicletas
• Lixos 
• Porta chaves
• Alongamento em grupos de no máximo 12 pessoas respeitando a distância mínima de metros entre os alunos e o 

professor ficará no meio da roda dando as instruções.



ORGANIZAÇÃO
EDUCATIVOS



CONSIDERAÇÕES
IMPORTANTES
Será disponibilizado pela Ápice para uso de alunos e professores:

• Álcool em gel 70% para higienização durantes as aulas das mãos.
• Álcool em solução 70% para higienização dos equipamento.

O uso da máscaras será obrigatório por todos alunos e professores durante todo período no 
treino.

Contamos com todos alunos para manter esses itens 100% realizados, pois só assim podemos 
minimizar e ter o controle buscando evitar a proliferação e contaminação de todos nós.

Nossas medidas estão seguindo recomendações da Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticas – CBDA e recomendações do CREF e Ministério da Saúde com adaptações a realidade 
do nosso dia a dia.



CONSIDERAÇÕES
IMPORTANTES
Casos seja identificado no questionário alguns dos sintomas levaremos em consideração os seguintes 
pontos:

• Caso alguém já tenha sido diagnosticado com o Covid-19, deverá retornar apenas após 14 dias 
de isolamento domiciliar com comprovação de exame RT-PCR. negativo.

• Caso alguém tenha sintomas clínicos da doença, deverá fazer o teste diagnóstico para a 
detecção do vírus, RT-PCR. Se por questões financeiras isso não for possível, deverá aguardar 
no mínimo 14 dias após o início dos sintomas e pelo menos 72h assintomático para retornar.

• Caso o contato seja próximo de alguém com diagnóstico positivo, moradores da mesma casa 
ou contato por mais de 10 minutos em uma distância inferior a 1 metro sem máscara o atleta 
deverá fazer o teste diagnóstico para a detecção do vírus, RT-PCR. 
Se por questões financeiras isso não for possível, deverá aguardar no mínimo 14 dias 
assintomático para retornar.



treinamentoapice.com.br
rodrigo@treinamentoapice.com.br

@treinamentoapice

Facebook/treinamentoapice

61 98185-0002

OBRIGADO!
RODRIGO ALBUQUERQUE
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