
 
 

 
 
 

PROTOCOLO para a COLÔNIA DE FÉRIAS MOTIVA-AÇÃO  

No PARQUE ESPORTIVO da PUCRS 
 Todas as crianças ao chegar a Colônia de Férias deverão: 

1. Medir sua temperatura; 
2. Higienizar suas mãos com álcool em gel; 
3. Usar máscara de tecido que deverá ser trocada a cada mudança de 

atividade, portanto, a criança deverá ter outras máscaras para efetuar a 
troca durante o período em que estiver na Colônia de Férias.  

 O lanche ficará na sua mochila, portanto cada criança deverá levar em uma 
bolsa térmica, só podendo retirar quando for consumido, os professores 
não manusearão com os pertences das crianças. Sua bebida se estiver 
identificada com nome ficará na geladeira após higienizar; 

  Cada criança deverá ter sua garrafa de água identificada e estar com ela em 
todos os ambientes e momentos das atividades.  

 Em todos os ambientes teremos o álcool em gel para a higienização das 
mãos, os professores ficarão atentos a este processo no início e final de 
cada atividade;  

 Teremos identificação de distanciamento através de adesivos no chão (cada 
um no seu quadrado) em todos os ambientes para mantermos o 
distanciamento com uma melhor visualização das crianças; 

 Em caso de necessidade de ir ao banheiro, será liberada apenas uma criança 
por vez; 

 Todos os materiais utilizados como bolas, cones, cordas, bastões entre 
outros serão higienizados após o término das atividades; 

 Serão tomados todos os cuidados nas trocas de atividades para que as 
crianças não fiquem aglomeradas; 

 Em todas as atividades teremos o cuidado também com a intensidade, que 
será de baixa à moderada, respeitando a individualidade de cada criança, já 
que com a máscara o ato de inspirar e expirar na atividade física são 
dificultados.  

 

 



 
 

 
 
 

OS CUIDADOS em CADA ESPAÇO FÍSICO:   
 

ESPAÇO MOTIVA-AÇÃO 

 O Espaço Motiva-Ação é amplo, com aproximadamente 220m2, 
comportando até 35 pessoas, oferece uma estrutura integrada com 
brinquedoteca, cinema, paredes interativas, espaço de lanche, sala de 
leitura, banheiros e copa; 

 O espaço será utilizado somente como apoio na chegada e saídas dos 
grupos kids e super kids.  

QUADRAS GINÁSIOS  

 O deslocamento para cada espaço será feito sempre com muito cuidado 
respeitando o distanciamento.  

 Os espaços contam com quadras poliesportivas com aproximadamente 
500m2; 

 Cada criança utilizará um espaço na quadra já demarcado para a prática; 
  Será disponibilizado álcool em gel 70% no ginásio para higienização; 
 Cada criança usará o seu material, de preferência não havendo troca entre 

os colegas; 
 No banheiro só poderão entrar APENAS 1 criança por vez. 

SALAS de GINÁSTICA, DANÇA e LUTAS 

 Sempre respeitando o limite de crianças de acordo com a metragem dos 
espaços.  

 Nas salas teremos álcool em gel e marcações no chão para melhor controle 
do distanciamento e visualização das crianças.  

 A sala de dança com 200m2 comporte até 25 pessoas; 
 A sala de ginástica com 500m2 comporte até 60 pessoas; 
 A sala de lutas com 150m2 comporte até 18 pessoas; 

 



 
 

 
 
 

PLAYGROUND/ QUADRAS de GRAMAS SINTÉTICAS/ QUADRA de 
AREA/ PISTA de ATLETISMO 

 Os espaços abertos serão muito utilizados, evitando somente quando a 
temperatura não permitir em função dos dias de chuva. As atividades 
poderão ser desenvolvidas com mais tranquilidade por se tratar de um local 
aberto. Será possível fazermos piqueniques nos horários de lanche das 
crianças, sempre com os cuidando de distanciamento, higienização e o uso 
da máscara.  
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