A prática regular de exercícios físicos sempre foi de extrema importância para todos,
mas nesse período de pandemia que estamos vivendo, sua necessidade e importância
ficaram ainda mais evidentes, pois além dos diversos benefícios físicos e cognitivos
já conhecidos, os esportes sempre nos reforçam valores sócio afetivos, que tanto nos
fizeram falta no ano de 2020.
Crianças e jovens que praticam esportes desenvolvem diversas valências físicas como:
força, flexibilidade, velocidade e agilidade. Capacidades estas adquiridas através de
uma combinação de ações musculares, que podem ser melhoradas com o treinamento.
O esporte também melhora as capacidades funcionais e cardiorrespiratórias,
desenvolve a coordenação motora e estimula uma maior consciência corporal e
postural. O incentivo contínuo à prática desses elementos tem sua importância ao
longo da vida, sobretudo nos domínios psicomotores e cognitivos.
Exercitar-se melhora também nossa organização e orientação espacial, lateralidade
e equilíbrio. O desenvolvimento dessas habilidades permite dominar o ambiente,
deslocando-se com maior facilidade, atingindo a competência de ampliar e inibir
estímulos sensoriais, sejam eles visuais, táteis ou sonoros.
Para além dos ganhos na formação do indivíduo quanto a capacidade psicomotora,
praticar esportes propicia um elevado gasto energético, contribuindo para uma
melhor composição corporal e auxiliando na prevenção de diversas doenças.
Por mais que o nosso corpo envelheça com o passar dos anos, a atividade física ajuda
a manter nossa mente ativa, pois o aprendizado esportivo melhora sua capacidade
cognitiva. Pessoas fisicamente ativas têm o raciocínio estimulado, potencializando as
tomadas de decisões, algo extremamente valioso na realidade atual.
A prática de esportes e atividades físicas fazem bem para o corpo e para a mente.
Portanto, é ideal que aconteça desde cedo e com frequência. Exercitar músculos
e funções mentais, como o raciocínio lógico, a percepção e a velocidade de reação,
ajudam a desenvolver a paciência, disciplina, perseverança e compreensão, bem como
a concentração e foco.
O esporte produz uma série de valores no seu contexto e desenvolve a afetividade
entre os seus praticantes, melhorando sua integração social, estimulando o trabalho
em equipe e ampliando valores como honestidade, humildade, solidariedade e
respeito, influenciando no comportamento, no respeito às regras, aos professores
e as autoridades. Tais características são fundamentais na construção da cidadania.
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A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios a
saúde e possibilita que crianças e jovens se relacionem, fortaleçam amizades, criem
vínculos, mesmo sem nunca terem se visto. A troca de vivências enriquece nossa vida,
nos faz enxergar para além de nós mesmos. Ajudar um companheiro, desafiarmos
nossos limites, superar obstáculos, são algumas das maiores conquistas na prática
esportiva.
Para retomada das atividades, o Colégio GGE criou um Comitê de Retomada das
Atividades Presenciais formado por uma equipe multidisciplinar contratada
para essa finalidade, chancelada pelo Hospital Israelita Albert Einstein – SP,
referência em tratamento da Covid-19 no Brasil, pela Infecto Associados do Recife,
empresa de infectologia especializada nos serviços ao indivíduo e à comunidade e
pela Cia Consultores, empresa especializada em gestão de riscos, implantação e
gerenciamento de protocolos sanitários, além de toda experiente equipe pedagógica
e administrativa do GGE.
Para esse momento tão especial de prática, entendemos que é preciso um acolhimento
diferenciado através de algumas ações como:
Conversa de acolhimento do professor com os alunos: momento onde nossos
professores receberão nossos alunos de volta às atividades esportivas, onde se faz
necessário entender como estão nossos alunos e alinhar as expectativas ao novo
plano de trabalho com a inserção de novos protocolos.
Vivenciar ações que respeitem os protocolos sanitários estabelecidos, mas que
possibilitem uma integração entre os alunos através de vivências lúdicas, resgatando
assim as relações sociais tão importantes em nossas vidas.

Para termos mais segurança, elaboramos também um retorno dividido em 4 fases,
para que aos poucos, com o entendimento do momento que vivemos, bem como
os cuidados necessários, nossos alunos possam evoluir nas práticas das atividades
relativas à sua modalidade esportiva.
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01
FASE

Treinamento individualizado, com local específico do início ao
fim da aula por aluno, respeitando o distanciamento mínimo de
1,5 metros de um aluno para o outro.

02

Trabalho em duplas e/ou pequenos grupos, respeitando
distanciamento entre os indivíduos e não podendo haver
mudança de dupla ou grupos.

03

Trabalho em grupo, mantendo cuidados de higienização,
distanciamento e contato.

04

Retorno as vivências esportivas em seu formato tradicional.

FASE

FASE

FASE
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MEDIDAS DE DISTACIAMENTO E DESINFECÇÃO:
• Todos deverão respeitar todas as medidas, incluindo o distanciamento seguro (1,5m)
entre as pessoas, o seguimento do fluxo de entrada e saída e o uso obrigatório de
máscara;
• Não será permitido frequentar as aulas o aluno que apresente algum sintoma de
quadro viral (febre, tosse, dificuldade de respirar, coriza, dor de garganta, dor de
cabeça, entre outros), que tenha visitado alguém infectado nos últimos 14 dias,
ou que faça parte de algum dos grupos de risco relacionados a COVID-19;
• Álcool 70% está disponível nos ambientes e seu uso será estimulado durante as
aulas;
• Placas de protocolo COVID 19 estão fixadas em todos os ambientes para facilitar a
compreensão de todos os cuidados necessários;
• Teremos uma redução da quantidade de alunos de acordo com a capacidade de
cada espaço, respeitando distanciamento mínimo de 1,5 metros;
• Teremos um local específico e demarcado por aluno, para permanência do início ao
fim da aula, durante as primeiras fases de retomada;
• Caso seja necessário uso de material durante a aula na fase 1, haverá higienização
de mãos e materiais antes e após o uso, não podendo haver troca entre os alunos;
• O ambiente terá um período sem utilização entre as aulas, para evitar o contato
entre os alunos nos momentos de entrada e saída;
• Nas modalidades de sala, o ar-condicionado estará ligado e a portas e janelas
abertas;
• Na piscina, o tratamento adequado da água garante a segurança e não proliferação
do vírus, dispensando a necessidade de uso do álcool 70%(que pode também causar
irritações ou manchas na pele, quando utilizado em exposição ao sol).
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CUIDADO INDIVIDUAL DO ALUNO:
• Utilizar máscara durante toda a aula;
• Levar sempre uma máscara de proteção individual extra,
para troca após a atividade esportiva;
• Utilização de uma bolsa exclusiva para uso dos materiais,
que deve ser trazida no dia da atividade. Nessa bolsa devem
ser colocados: fardamento GGE específico da modalidade,
máscaras de proteção individual, garrafa de água e qualquer
outro material relativo à prática esportiva do aluno;
• Identificar com o nome do aluno os objetos pessoais para
evitar perdas ou trocas.

CUIDADO INDIVIDUAL DO PROFESSOR:
• Utilização de máscara e Face Shields durante a aula;
• Troca de máscara e higienização do Face Shields após
cada aula;
• Manter o distanciamento seguro professor/aluno de 1,5 m;
• Higienização constante das mãos.
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