
ORIENTAÇÕES SOBRE
A REABERTURA
DAS QUADRAS DE TÊNIS



É com felicidade que anunciamos a retomada 
gradual das atividades esportivas para os 
associados do clube.

No entanto, devemos ficar atentos pois a 
pandemia ainda não acabou. Por isso, 
desenvolvemos este protocolo de segurança 
para que a prática do exercício físico seja 
segura. 

As ações explicadas nesta cartilha foram 
elaboradas pelo Sindi Clube, sindicato patronal 
dos clubes, em conjunto com o Governo do 
Estado de São Paulo. 

Pedimos para que os associados prestem 
bastante atenção nas informações publicadas 
neste documento, já que elas servirão como 
base para a prática de atividade física dentro 
do clube.

Houve uma série de modificações em nossos 
procedimentos e atividades. Então, leia este 
material até o final para não ficar sem saber 
o que acontece no clube. 



- Nas áreas em que estão liberadas para o uso 
haverá a marcações para que você mantenha o 
distanciamento de segurança;

- Todos os frequentadores do clube deverão 
manter 2m de distância entre as pessoas, 
mesmo nas atividades físicas;

- Os associados podem ficar nas áreas comuns 
do clube, mas sem realizar aglomeração e 
respeitando o distanciamento social.

- O vestiário do clube ainda funcionará com 
acesso reduzido de associados (50%) e deve ser 
usado apenas para troca de roupa;

- É obrigatório o uso da máscara durante a sua 
permanência no clube;

- O tempo máximo para a realização das 
atividades físicas é até 60 minutos.

Veja as regras
para a utilização
dos espaços abertos:



- Lave as mãos com sabão 
desinfetante e água (por 20 
segundos ou mais) ou use álcool em 
gel;

- Leve uma garrafa d'água para 
evitar tocar em torneiras ou botões 
de bebedouros;

- Limpe todos seus equipamentos;

- Não compartilhe qualquer tipo de 
equipamento com outras pessoas;

- Se precisar espirrar ou tossir, faça 
isso com um lenço ou na manga da 
camisa;

- Chegue o mais perto possível do 
horário marcado;

- Evite tocar em portões, grades, 
bancos, etc. se possível.

Antes de qualquer
atividade física:



Após qualquer
atividade física:

- Saia do clube o mais rápido possível;

- Lave bem as mãos ou use álcool em 
gel;

- Não use o vestiário. Tome banho em 
casa;

- Não participe de atividades sociais 
ou extracurriculares. Nada de 
congregação após o exercício;

- Todos devem deixar as instalações 
imediatamente após o jogo.



Não venha ao Clube se:
1) Estiver com sintomas do coronavírus: 
problemas respiratórios de médios a graves 
com febre, tosse e dificuldade de respirar, 
ou outros sintomas identificados pelo CDC 
(Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos EUA);

2) Esteve em contato com alguém com 
covid-19 nos últimos 14 dias;

3) For um indivíduo vulnerável. Um indivíduo 
vulnerável pode ser um idoso ou alguém 
com condições de saúde delicadas, 
incluindo pressão alta, problema crônico de 
pulmão, diabete, obesidade, asma e pessoas 
com sistema imunológico comprometido 
por tratamentos como quimioterapia para 
câncer.



Para utilizar
as quadras de tênis,
o associado deverá fazer
o agendamento, que
ocorrerá da seguinte forma:

- O agendamento é feito somente por meio 
de ligação telefonica pelos contatos: (15) 
99619-3734 e (15) 99605-3165, informando 
os nomes completos, títulos e contatos dos 
jogadores. Você poderá fazer o agendamento 
01(uma) vez ao dia, independente da escolha 
do seu parceiro;

- De segunda a sexta o agendamento será das 
14h30 às 17h30, sempre para o dia seguinte. 
Não poderá ser feito um agendamento 
programado, para dois ou mais dias;

- Especialmente aos sábados o agendamento 
será das 9h30 às 11h30, para o uso das 
quadras no domingo e na segunda;

- Ao agendar, você deverá consultar quais 
quadras estão disponíveis. Ainda, você deve 
chegar de 10 a 15 minutos antes do seu 
horário e se dirigir diretamente à sua quadra.

Considere jogar apenas com familiares ou 
pessoas que morem na sua casa ou indivíduos 
que sejam considerados de baixo risco.



Durante o jogo:
- Tente se manter a pelo menos dois metros dos 
outros jogadores. Não faça contato físico 
(como apertar as mãos ou high five);

- Considere não jogar duplas, o que pode levar 
a contato incidental e proximidade não desejada. 
Se você jogar duplas, evite qualquer contato 
incidental. NÃO faça os chest bumps dos Bryans 
e NÃO fale no ouvido do parceiro para combinar 
a jogada;

- Evite tocar em seu rosto após manusear a bola, 
a raquete ou qualquer outro equipamento. Lave 
as mãos logo se tiver tocado em seus olhos, nariz 
ou boca;

- Evite compartilhar comida, bebida ou toalhas;

- Use sua raquete ou seu pé para pegar bolas e 
mandá-las para seu adversário. Evite usar as 
mãos para pegar as bolas;

- Fique do seu lado da quadra. Evite mudanças de 
lado;

- Mantenha-se afastado de outros jogadores 
quando fizer uma pausa;

- Se uma bola de outra quadra for na sua direção, 
mande-a de volta com um chute ou com sua 
raquete.



Manuseio de bolas:

Embora seja improvável, é possível que uma bola 
de tênis transmita o vírus covid-19, já que, 
conceitualmente, qualquer superfície pode 
transmitir a doença.

Aqui estão precauções extras que você pode 
tomar para se manter seguro enquanto joga 
tênis:

- Abra dois tubos de bolas que tenham números 
diferentes nas bolas;

- Pegue um conjunto de bolas numeradas, e dê a 
seu parceiro as bolas do outro tubo;

- Jogue normalmente, mas pegue apenas as bolas 
numeradas de seu tubo. Se uma bola com o outro 
número parar do seu lado da quadra, não toque 
nela com as mãos. Use a raquete ou o pé para 
mandá-la para o outro lado da quadra.

ATENÇÃO!
A QUEBRA DE QUALQUER REGRA
ACARRETARÁ EM PENALIDADE!



Horários das Aulas

• Segundas e Quartas
- 8h - Iniciante Adulto
- 9h45 - 5 a 6 anos
- 10h45 - 7 a 8 anos
- 14h30 - 12 a 16 anos
- 15h45 - 7 a 8 anos
- 16h45 - 5 a 6 anos
- 18h - Iniciante Adulto
- 18h - Avançado Adulto

• Sextas
- 9h - Inicante Adulto
- 10h15 - 5 a 6 anos
- 11h - 7 a 8 anos
- 18h - Iniciante Adulto

• Limites de alunos por aula:
- Turmas de 5 a 6 anos - 12 alunos
- Turmas de 7 a 8 anos - 12 alunos
- Turmas de 9 a 11 anos - 06 alunos
- Turmas de 12 a 16 anos - 06 alunos
- Iniciante Adulto - 06 alunos
- Interm. Adulto - 06 alunos
- Avançado Adulto - 06 alunos
- Base - 06 alunos

• Matrículas no Departamento de Esportes,
  saiba mais ligando para: (15) 3388-9036

• Terças e Quintas
- 8h - Interm. Adulto
- 9h15 - 9 a 11 anos
- 10h30 - Base
- 13h45 - Base
- 15h30 - 9 a 11 anos
- 18h - 5 a 6 anos
- 19h - Interm. Adulto

• Sábados
- 8h30 - 5 a 6 anos
- 9h30 - 9 a 11 anos
- 10h30 - Base


